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D. 

D. betegner i Muſikken den anden diatoniſke Grad i Tones 
ſyſtemet, Blandt de romerſke Tal betyder det 500. Paa 
romerffe Indffrifter betyder det mangfoldige For: og Til—⸗ 
navne f. Er. Decius, Divus ꝛc., ved Dedicationer betyder 
et tredobbelt D Dat, Donat, Dicat eller Dat , Dicat-, Dedi- 

cat. Der ogſaa en Abbreviation, Juriſterne bruge fil at 
Citere de romerſke Pandecter (Digefta). —. 

Da Capo eller forkortet da Cap. eller d. C. forfra, fra 
Begyndelſen, betyder, naar det fættes ved Enden af Node— 
ſtykket, at Muſikken ſtal igjentages fra Begyndelſen til em 
vis Afſats, fom betegnes ved Finis eller Ende. Ligeledes 
et det et Tilraab fil Sangeren eller til Inſtrumentaliſten 
at gjentage fit Stykke. 

Dacien, Dacia (Daciernes og Geternes Land) for⸗ 
fe i de ældre Zider Navnet Paftinac. De ældre 
Stribentere ere ei enige om Daciens Grændfer, da de uns 
dertiden med dette Navn betegne Landene paa begge Bred— 
der af Donau til Hæmus, undertiden Landfiræfningen fra 
de carpathiſte Bjerge til Scodrus. Beſtemtere angives 

Daciens Grændfer paa Trajans Zider, da dette Land ſtrak⸗ 
te fig. fra Carpatherne til Iſter og fra Tibiſcus (Theis), til 
Tyras (Dnifter) og følgelig indbefattede enDeel af Ungarn, 
helte Siebenbuͤrgen, Wallatiet, Moldau og Beſſarabien. 
S de ældfte Tider havde Dacierne deres egne Konger, vare 
et vilde, krigerſt Folk, bevæbnede med Buer og Pile og 
Waffede deres Nabver ſelv Romerne meget at beſtille, ind— 
til Trajan (fra 102 til 105 ef, Chr.) bragte Landet under 
Roms Herredømme. Siden tjente det fom en Formuur 
imod Barbarerne og blevforſynet med Stæder,- Cafteller 
og ſterk Beſetning. Da Aurelian 270 traf de romerſtke 
Tropper ud af Dacien, floge Indbyggerne fig til Gather— 

” ne, udmærkede fig ved deres ødelæggende Indfald i Bulgas 
rien og Thracien, traf under Keifer Galens over Donau og 
underkaſtede fig tilfidft Ottomannerne. Omendſtjont de et 
ſtode meget længe under romerſt Herredomme, har dog det 
romerſtke Sprog tildeels vedligeholdt fig i deres Land og de 
ømliggende Egne, Dacia Aureliani kaldtes Endeel af Moes 
fien, efterat Aurelian havde rømt Dacien og ladet Endeel 
af ſammes Beboere nedſette ſig paa den høire Donaubred % 
Moefien, ; 5 — 
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Dacier (André) fsdt i Caſtres i Øvrelanguedoe 
Aar 1651, ſtuderede førft i fin Fødebye, derpaa i Saumur 
under den berømfe Tanneguy ie Fevre (Tanaquil Faber) , 
hvis Datter ligeledes med Iver og Smag drev de gamle 
Sprog. Efter hans Død 1672 gif Dacier fil Paris for at 
gjøre fin Lykke. Hertugen af Montanfier, ſom lærte at 
fjende hans Lærdom, paalagde ham at forklare Pompejus 
Festus til Dauphinens Brug (in uſum Delphini). Samme 
Tilboielighed fil Videnftaberne forbandt ham med Anna 
le Fevre og begge gik to Aar efter over fil den catholſke 
Religion. De fortfatte derpaa hæderligen deres lærde 

Arbeider i Paris og erholdt ved Hjelp af deres høie Vetyn= 
dere, nysnævnte Hertug og Biſkoppen af Meaux betydelige 
Penſioner, ſom fenere forøgedes.  Afademiet for Indfærif> 
terne optog håm fil Medlem 1695 og det franſke Academie 
ved Slutningen af famme Aar. Det fidfte valgte ham. fer 
nere til dets beftandige Sekreteer. Han fit tillige Opſyn 
over Cabinettet i Louvre og døde den 18de Sept. 1722, 
Dacier har leveret mange Overfættelfer af latinſke og græs 
fe Autorer. Meeſt bekjendt er hans Overfættelfe af Pos 
rats; men den romerſte Digters ſtjenneſte Blomſter falme 
under. den franffe Overſetters Haand , og i den. tiiføiede 
Commentar træffer man faa mange beſynderlige Forklarin— 
ger, af Boileau ſpotviis kaldte dem Daciers Aabenbarin⸗— 
ger. Foruden Horats har han overſat Marcus Aurelius, 
Epictet, Ariſtoteles's Poetik m. m. 

Dacier (Anna le Fevre), gift med ovennævnte 
Lærde, var født i Saumur 1651. Efter fin Faders Død 
begav hun fig til Paris, hvor hendes Lærdom fnart blev hes 
fjendt ved en Udgave af Callimachus, og Hertugen af 
Montanſier paalagde hende at udgive adſtillige af de gam— 
le Forfattere til Brug for Dauphinen. Forſt udgav hun 
Florus, fom hun med et latinſk Brev fendte Dronning 
Chriftine af Sverrig. Dronningen fvarede hende egenhæn= 
dig og fil hende til efter fit Cremypel af antage den cathols 
ſke Religion. Hun har ogſaag overfat adſtillige af de Gam» 
le, ifær gjorde en Overfættelfe af Homer med AnmærEnin-= 

. ger ftor Opfigt og foranledigede en Striid mellem hende og 
la Motte. I fine Confiderations fur les. caufes de la Cor- 
ruption du Gott forſparede hun Homer med en grundig 
Commentators Sfarpfindighed, men ta Motte fvarede hen— 
ne med Viddets og Blidhedens Vaaben, Ligeſaalidet 
ſkaanede hun i fin Homére 'défendu Pater Hardoin, ſom 
havde fÉrevet en ironiſt Apologie for denne Digter, — Hun 
øverfatte ogſaa Terentsog tre Stykker af Plautus. Da 
Moliere havde ladet opføre fin la AA Ar ſtrev hun en 
Commentar, hvori hun føger at beviſe, at Plautus's Origis 
nal ftaaer langt over Molieres Efterligning. Dog tilba⸗ 

ESS 
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geholdt hun denne Commentar, da man meldte hende, af 
Moliere havde ifinde at lade opføre fine Femmes favantes, 
Foran fidftnævnte Overfættelfe findes en et uintereſſant 

— hvori hun taler om den dramatifée Kunſts Ud— 
dannelfe og ſammes forſtjellige Forandringer og hæver 
Plautus med Henſyn til. komiſt Kraft og Frugtbarhed i 
Opfindelſe cover Terents. Hun overfatte ført Plutus og 
Skyerne af Ariſtophanes. Hendes Overfættelfe af Anas 
creon og Sappho med en Apologie for den ſidſte, gjorde paa 
den Sid Lykke. Hun ſtrev og Anmærkninger over den hel 
lige Strift, ſom hun dogei gav uds Hendes Yiv var gands 
Je helliget Videnſtaberne og hendes huuslige Virkekreds og 
ophørte den r7de Aug. 1720: Lige agtværdig ved fin Cha— 
racteer og fine Talenter, fandt hendes Dyd og Faſthed Liz 
gelaa mange Beundrere fom hendes Strifters Hun var 
Medlem af flere Akademier— 

Dactyliegraphik(ſee Steenſtjerekunſt). 

Dactyliothek. Med dette græffe Ord betegnet 
Man en Samiina af ſtaarne Stene, moderne og antike, dog 
ifær de fidfte; thi deres -Kunftværdie gjør bem færdeles 
vigtige. Intetſteds bragtes Steenſtjererkunſten til en faa 
høj Grad af Fuldkommenhed fom hos Grakerne, hvor mar 
ei blot bar ſtaarne Stene i Ringe (deraf Navnet, då 

ZuTUN0s betyderen Ring) man brugte dem og til Segl og 
” prydede Pofaler og andre flige Kar med dem. Langt tilba— 

« 

ge for de greſte Kunfinere bleve de romerſte, dog vare rige 
Romere de forſte, der anlagde Samlinger af flige Stene. 
Scaurus, Sullas Stedføn gjorde Begyndelſen Plin. h. n. 
37, 5). Den ſtoöre Pompeius bragte Mitheridats 
Samling til Rom og opftillede den pad Capitolium; C æs 
far en endnu ſtorre i Venus Genitrix's Tempel, og under 
Auguſt opftilede Marcellus en Samling i den pala—⸗ 
tinſte Apollos Tempel, I nyere Tider kappedes Italiens 
ædle Fyrſtehuſe at famile ogſaa dette Slags. Kunftffatte: 
Huſet Gonzaga anlagde det førfte Dacthyliothek, 
derpaa Hufet Efte i Modena, -Hufet Farnefe og 
L£orenzoden prægtige af Familien Medicis & 
Florents. DeStene, fom han beſad, findes ni adfpredte 
i flere Cabinetter, men, ere desuagtet kjendelige, da Lo— 
Tenzo havde den Sif at betegne den med Lor eller Lor de 
M. eller blot et M. Hans Samling blev forſtyrret, men en 
nye anlagt af Medicæerne, Grunden fil den nuværende flo= 
rentinſte, den betydeligſte af alle, da den indeholder hen— 
imod 4000 Stene. 3 Rom fil man, forſt under Julius 2 
og Leo den rode ubetydelige Samlinger,  Marid 
Piceolfomini, enromerſt Prælat, havde her det bedftes. 

X 2 
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Siben havde Rom Samlinger i det vatikanſke Bibliothek 
(mere famlet ved Tilfelde end efter Plan), i Palladſet 
Baͤrbarini og Strozzi; endnu udmærke fig. ben ludoviſiſte 

Gamling og Cardinal Borgias i Velletri, berømt ved fine 
ægyvfifte Stene og Scarabæer. Neapel har ffjønne ubs 
ſtaarne Stene i Cabinettet i Porfici og i Capo di Monte. 
J Catanea i Sicilien ſammenbragte Prinds Pifcari en ſtor 
Samling «af lutter enfelte i Sicilien fundne "Stene . Og= 
faa f.andre af Europas Lande lagde man fig efter flige Sam⸗ 
linger. J Frankerig anlagdes alerede en under Frants 
den re, men adſpredtes igien under de borgerlige Krige. 
Grunden til det nærværende mærkværdige, Antikcabinet 
lagte, Louvois under Ludvig I4de. England hår adffillie 
ge berømte Samlinger, tilhørende Hertugerne af Devon—⸗ 
fhire, Besborough , Carlisle, Bedford og. Marlborough. 
J Sans Souci ere flere Samlinger forenede; blandt hvilke 
den af Winkelmanns Beſkrivelſe berømte af Muzel Stoſch. 
Wien har et eget Gemmecabinet; Samtingen i Dresden” 
er ei ubetydelig. JMuaͤnchen findes ſtjſonne Stykker J 
Holland er Prindſen af Oraniens Cabinet betydeligt. JKie⸗ 
benhavn findes Endeel Drikkekar med indlagde ſfaarneStene 
og desuden Privatſamlinger. JPetersburg er foruden den 
"efterhaanden meget forøgede Keiſerlige ogfaa en tilhørende 
GrevPoratewſty. For,at lade fremmede Kunſtyndere deel— 

etage i Brugen af flige Kabinetter har man udfundet tvende 
Midler Kobberſtikog AF EL NE Soruden Dem, 
Tom gjorde enkelte af flige Billeder bekjendte ved Kobbers 
ſtik,, havde de flefte den Henfigt at ſammenſtille alle af et 
Slags eller levere dem, ſom hørfe til et Cabinet. Billede 

; værfer af et vift Slags ſamlede Adſtillige: Bellori Bille⸗ 
der af Philofopher, Che fflet Abraxas, Gori Stene 
med. Stjerner, Ficorøni Stene med IndfÉrifter, 
Stofd Stene med Kunftnernes Navne. Afbildninger 
af hele Samlinger leverede Gori i Muſeum ,Florentis 
num, Wicareg Mongez af Galleriet i Florents, 
Mariette af det fongelige franffe, Leblond og 
Tachaur afdet, fom tilhørte Hertugen af Orleans, 
Eckhel af det mwienfte, Desuden høre herhid Museum 
'd'Odescalchi, Granvelles, Stoſchs, Boffis og Hertugen af 
Marlboroughs Cabinetter. Hvor ffjønne og flere af diſſe 
Afbildninger ere, fortjene dog Aftrykkene Fortrinnet. 
Man har ligeledes flere Samlinger af flige Aftryk, ſom 
man pleier at falde Dactyliotheker. Diſſe ſaavelſom Cas 
talogerne herover ere et vigtigt Hjelpemiddel til at ſtudere 
denne Green af Antikerne. 

Dactylolpgie eller Dactylonomie er ben Kunſt 
af vegne paa Fingrene, og i vidfløftigere Forſtand Fin⸗ 



Dae 5 

gerſproget eller den Kunſt at udtrykke fine Tanker ved Fin— 
grene. 

Dactylus, dactyliſt. Dactylos heed en Finger 

paa Greſt, og man har givet en metriſt Fod detteNavn, for⸗ 

dieden ligeſom Fingeren beftaaer af cen lang eg to korte Lee 
der. Et treftaveljes Ord, hvoraf den. forſte Stavelſe er 
lang, de fo andre forte giver en Daktylus. Bevægelfen 
heri er. raſt fremſtridende. Vers, hvori Dactylus er bets 

ſkende, faldes dactyliſte Vers og have den raſt 
fremſtridende Bevegelſes Characteer, men. den modifice— 
res vedgodmaalet, hvormed den er blandetog bliver forſtjel⸗ 
Lig, efterſom Daktylus forefommer oftere ten Rhythmus, 
faaveifomsog ved de længere og kortere Stavelſers forſtjelli— 
ge Vægt: der gives fværere og lettere dactyliſte Vers, hvor 
efter ogfaa Hexametret bliver forſtjelligt. 

Daendels, en holland Geneneral, flygtede vedRe⸗ 
volutionen 1788 til Frankerig og anſattes ved Expeditionen 
imod Holland. Han tjente ſom Brigadegeneral i den Di— 
viſion, fom Moreau commanderede og bidrog til Erobrin— 
gen af Courtray, ſaavelſom Seieren ved Tournay 2€,,… bes 
mægtigede fig Øen Bommel, forfulgde Fienden paa hiin 
Side Waal og frafog ham 60 Kanoner og mange Fanger, 

; Den 2ode Juni 1795 traadde han igjen t fit Fædrenelands 
Tjeneſte. Ved Sfutningen af 1797 begunſtigede han de 
Forandringer, fom medførte Oprettelſen af det batavifte 
Directorium. Senere blev han anklaget fom Ariſtocratiets 
Silhænger og ſtulde arreſteres efter Direktoriets Befa-z 
ling. Pan gif derfor til Paris, betlagede fig for Direkto— 
riet og blev bemyndiget at udføre en nye Revolutions, 
Med denne Fuldmagt begav fan fig hemmelig til Haag, 
angreb i Spidſen af nøgle Compagnier Grenaderer Direc— 
foriet ved lys. Dag, lod Medlemmerne fætte i Forvaring, 
afſatte og indſatte Embedsmend og erholdt den franſte 
Regjerings Bifald. 1799 commanderede han den batavi—⸗ 
ſte Armee ved Engellendernes Angreb og viſte Indſigt og 
Mod. Siden faldt han i. Mistanke hos Regjeringen for 
at pønfe paa nye Planer, hvorfor han længe blev uden Ans 
Tættelje, …Gedi,Ludvig. Bonapartes Thronbeſtie 
gelſe blev han meget udmærket, overoſt med Hæder og uds 
nævnt til Generalgouverneur af Batavia. Efter Hollands 
Forening med Frankerig kaldte Napoleon ham tilbage fra 
denne vigtige Poſt, fom blev overbraget til Benerat Fang: 
ſen. Daendels ankom til Curspa i Sommeren 1812. 

Dagobert.den 1fte formedelft fine Krigsbedrifter 
faldet den ftore, Frankernes Konge, var en Ssn af Clos 
thar 2den. Han førte lykkelige Krige mod Slavonier, 
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Sachfer, Gafconier og Bretagner, men han befmittebe 
Glandſen af fine Seiervindinger ved Gruſomhed og Bel— 
Iyſt. … Saaledes fortælles om ham, at han efter en Seter - 
over Sachſerne, lod alle dem henrette, hvis Vært overs 
gif Længden af hans Sværd. En færdeles Fortjenefte har 
han deraf, af han gav Frankerne bedre og fuldftændigere Loz 
ve. Dan døde 638 i Cpinay i en Alder af 36 Aar og blev 
begravet i St, Denis, fom han 6 Aar i Forveien havde lagt 
Grunden til, 

D' Agueſſeau (Henry Francois) en af den 
franſke Lovgivning og Veltalenhed høift fortjent Mand , 
var fodt i Limoges den 27 Nov- 1668 og vifte tidligt de lyk⸗ 
Feligfte Untæg. Hans Fader, Intendant af Languedoc 
var hans førfte Lærer. Omgang med Lærde, ifær med Ra— 
cine og Boileau var hans ſtorſte Fornøielje og herved dans 
nedes hans Zalent for Digtekunſten. 1691 blev han Gene— 
raladvokat i Paris ogi en Alder af 32 Aar Generalprocu— 
rator i Parlamentet, J denne Poſt traf han mange For— 

bedringer i Lovene og Retspieien og antog fig færdeles Ho— 
ſpitalernes Forvaltning. Da man Engang formanede 
Ham til af førge mere for fin Rolighed; føarede den ædte 
Mand: „Kan man hvile, faalænge der endnu ere faa man— 
ge Menneffer der lide?” Ved en ffrætfelig Hungersnød 
3 Vinteren 1709 anvendte han alt Muligt for at hindre 
Aagren med Korn og formindſte Elendigheden. Modigen 
forſparede han Natfonens og den gallicanſte Kirkes Rettig— 
heder og ſtandhaftig forkaſtede han Ludvig 14des og Kants— 
Yeren Voiſins Beſſlutninger fil Fordeel for Bullen Unigeni— 
tus: denne Modſtand underſtottede hans Gemalinde, der 
tilraabte ham, da han gik til Verſailles, hvorhen Kongen 
Havde faldt ham for at underhandle om diſſe Gjenſtande; 
Allez, oubliez aevant le roi, femme et enfans. Perdez tout, 

hors Vhonneur! (Gaae, glem for Kongen Kone og Børn, 
tab Alt uden Wren!). Efter Lydvig 14des Død blev. han 
under Hertugen af Orleans Regentſtab, Kantsler, men 
faldt i Unaade, fordi han ſtandhaftig modſatte fig Laws 
Finansfyftem jog maatte trætte fig tilbage til fit Landgods 
i Fresnes. Her nød han, fom han felv fenere fagde, fit 
Livs ſtjonneſte Dage, beſtjeftigede ſig med Bibelens Lægs 
ning, med Planen til en Lovgivning og med fine Børns 
Underviisnina. Mathematik, Agerdyrkning, Kunfter og 
Videnſkaber opfyldte hans ledige Timer. Da den pavelige 
Nuntius, Quirini, beføgte ham her og fagde til ham ; 
„Her fmedes Vaaben mod det romerffe Hofz“ fvarede 
d'Agueſſeau: „Siig heller de Skjolde, ſom beſkytte mod 
Roms Vaaben.“ Da Law 1720 havde vakt hele Franke— 
rigs Misfornøtelfe, troede han at behøve en Mand ſom 
d Agueſſau, der beſad hele Nationens Kjerlighed, man 
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kaldte ham derfor tilbage og indfatte ham i fin forrigeVærs 
dighed. Dette Tidsrum er det mindſt hæderligfte i d” 
Agueſſaus Liv, thi han gav fit Bifald til viſſe ſtadelige 
Projekter, fom dog Parlamentet forkaſtede, og taalte endog 
tilſidſt, at Parlamentet forviftes til Pontoiſe: derfor hef— 
fede man paa Døren af hans Huus en Sæddel med de Ord: 
Er homo fadtus eft. Ikke deſto mindre miftede han i Aaret 
1722 anden Gang fin Plads, fordi ban havde modfat fig 
Cardinal Dubois med mere Standhaftighed end Law, 
blev bog igjen tilbagekaldet af Fleury 1727, men erholdt 
førft fit Embede 1737. J øvrigt beffyldes denne faa ret— 
jfafne Mand for en alt for vidt dreven Omſorg for de 
Metslærde og deres Indkomſter. Til Beviis anfører man, 
at, da der engang i hans Nerverelſe blev talt om Proces— 
ſernes Langvarighed, ſparede han: „Jeg har længe tænkt 
paa at afhjelpe diſſe Misbrug og allerede villet gjøre Skridt 
derimod, men er bleven afholdt ved den Betragtning, af 
Jeg derved vilde ødelægge en Mængde Procuratorer og ans 
dre Han havdekden Henſigt af bringe Cenhev i Fuldbyrs 
Delfen af be gamle Love uden at ryſte deres Bafis. Men 
Dette Arbeid overgik et enkelt Menneſtes Krefter. Om— 
endſtisnt han bekledede de førfte Embeder, tenkte han 
Dog, blot paa at gavne uden af berige fig og. efterlod Intet 
uden fit Bibliothek, hvortil han dog fun aarlig beftemte 
en bis Summa. D' Agueſſeau forftod foruden fit Moders—⸗ 
maal, Latinſk, Græff,. Hebraiſk, Arabiſk, Italien, 
Spanſk, Engelſt og Portugiſiſt. Hans Maadehold og 
Sjeleroe bragte hans Alder til 81 Aar med en varig Sund— 
hed, Gin Kantslerværdighed nedlagde han 1750 og døde 
den ode Febr. 1751. „Hans Verker,“ figer Bouterweck, 
„ere ideres Slags Mønftre paa ſand Veltalenhed.” Hans 
Mærfer ere udfomne i Paris 1759 — 1774 i 10 Bind 4. 

Dat ri, Dairo (Dayro) kaldtes i Japan Ypper⸗ 
ftevræfterne og Landets uindſtrenkede Beherffere, Men 
Statholderne gjorde fig lidt efter lidt uafhængige af dem. 
Derved adſtiltes den høiefte verdflige Magt ſom Keiſer i 
Japan (Kubo) fra den høiefte geiftlige Værdighed: det 
geiftlige Overhoved kaldes Dairo, vælges af Dairis Slægt 
va refiderer i Jeddo. 

Dalai-L£a ma d: umaalelig Sjelemoder, benævs 
nes Overhovedet for den geiftlige og verdslige Magt i This 
bet, hvilfet Rige fan betragtes fom en Kirkeſtat (Theokra⸗— 
fie) og dets Overhoved fom Pave, Fun med den Forffiel, 
af det et anfees fom Guddommens Statholder, men tæœnkes 
Tom en blandt Menneffene boende Guddom, ſtjondt ei ſom 
ben høieffeGud, ſom kaldesFohi. Troen paa hans evigeVed— 
varen grunder fig paa den der herſtende Mening om Sjele— 
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vandringen, Man troer, at Guddommen, faafnart den fors 
lader Dalgi Lamas Legeme, fom den hidfil beboede, ſtrax 
igjenpaa en overnaturlig Maade tager Beſiddelſe af et ans 
def Legeme, ſaaledes, af tun def Udvortes, et Væfenet felv, 
forandres. Lamas fædvanlige Bolig ere fo i Nærheden af 
Hovedſtaden Lajja liggende Kloftre, hvori han verelviis ops" 
holderfig« Overalt er han omgiven af en Mængde Geiftz 
lige; men intet Fruentimmer tør overnatte, hvor han op⸗ 
holder fig. Uſtridig ſteer dette for den ham tillagde Reens 
heds Skyld; han er den Ubeſmittede. Ci alene de Indfod— 
fe men en utrolig Mengde Fremmede (thi felv alle mogolis 
ſte Folkeſſag i Rusland antage ham), der foretage fig lan⸗ 
ge og befværlige Reifer i denne Henfiaf , tilbede Lama; 
der modtager denne Tilbedelſe paa et Slags Altar ſiddende 
med Benene Érydsviis paa en prægtig Dude. Efter Thibe— 
tanerne beviſe Tatarerne ham den ſtorſte Agtelſe. Fra de 
fjerneſte Egne begive de fig til ham og Fyrſterne underkaſte 
jig ſamme Geremonier ſom Folfetz men Lama beviſer 
dem et mere Agtelſe end de andres "Han hilfer ingen , 
blotter ei fir Hoved for nogen,  ftaaer et op for nogen og 
nsies med af lægge Haanden paa fine Tilbederes Hoved, 
Hvilfe derved troe af erholde Tilgivelfe for deres Synder, 
De ere overbevifte om af Fohi lever i ham, at han veed og 
ſeer Alt, læfer i Hjertets Inderſte og et behøver af ind— 
Hente Kundſkab om Noget. Gjor han det desuagtet, faa 
ſteer det fun for ei af give den Vantroende og Ildeſindede 
Aarſag til Klager. Undertiden uddeler han [maae Kugler 
ef indviet Meedeig, med hvilfe Tatarerne drive megen 
Overtroe, men det er Falſt, at man af hans Excrementer 
ſtulde forferdige ſmage Kugler, uddele bem, forvare dem i 
gyldne Wſter og biandedem i Maden, Hans Magt var 
forhen, da han affatte og indſatte Chaner mere uindfÉræn» 
Tetendnu, da han er afhængig af Keiſeren i China, ſtiendt 
denne i religiøs Henftat ftaaer under ham, J hans Hoveds 
flad reſidere nu to chineſiſfe Mandariner med en Garniſon 
af 1000 Chineſer og Keiſeren i China underholder i Pallad⸗ 
Jet i Pekiag en Underlama, der fendes ſom Nuntius fra 
Thibet Er en Dalai Lama død, kommer det fun an paa at 
opdage hvor det har behaget ham af lade -fig føde paa nye. 
Deri maae man forlabe fig paa nogle Lamaer, .fom. alene 

i ære underrettede ort de Tegn, hvorpaa man ſtal fjende, el⸗ 
Jer rigtigere ſom vide, hvilket Barn den Afdøde har valat 
til fin Efterfølger, 

Dalayrac (Nicolas), født i Murat i Languedoc, 
nedſtammede fra en adelig Familie og. kom meget ung til 

"Paris, hvor han tog Tjeneſte i Garden, Han havdeen 
afgjort Tilbsielighed for Muſiken og den dramatiſte Kunſt 
og beføgte derfor meget hyppig Foreſtjtlingerne af Gretrys 
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Speraer, hvilfe vakte Lyft hos ham til at forføge fine Kræfz 
fer paa lignende Arbeider. Under Langlés Veiledning lærte 
hanCompoſitionens Grundfætninger, I hans Værker finder 
man mindre Originalitet end i Monfignys ng mindre komiſt 
Lune end i Gretrys, men han udmærker fig fra begge ved Nai— 
vitet, Ynde og Ømbed i Folelſen. Aar 1782 debuterede han 
paa den comiſte Operas Theater med fin Eclipse total, Siden 

» forfattede han et betydeligt Antal. Meeſt Bifald erholdt 
Adolph et Clara eller de fo Areſtanter, Azemia eller de Vilde, 
de fo fmaae Savoyarder, Huusfjøbef 2c. Ved Forfømmel> 
Jen af en Catarrh paadrog Dalayrac fig Døden den 27 Move 
1809. Skueſpillerne ved den comiſte Opera beſluttede af 
opreiſe ham en Buſte i deres Forfal 

Dalberg (Familien) ogfaa Dalburg. „Er ingen 
Dalberg her?“ maatte fordum ved enhver tydſt Keiſerkro— 
ning, den keiſerlige Herold fpørge, og den tilffædeværende 
Dalberg bøijedefit Knæe for Keiſeren og modtog FJidderfla= 
get ſom førfte Rigsridder, Saa fore vare de gamle Dal: 
bergers Fortjeneſter. Da den tydſte Keiſerverdighed cps 
hørte, bød Napoleon, at der for Fremtiden ved de franſtke 
Keiſeres Kroning fulde gjøres før nævnte Spørgsmaal, 
Af denne Familie findes mange Mæcener for den tydfke Lits 
feraturog Kunſt. Johan von Dalberg, Kemme— 
ter i Worms født 1445 død 1503, ſtiftede Societas Uteraria 
Rhinana, fom havde fit Sæde i Heidelberg, Adolph, 
Yriherreaf Dalberg, ſtiftede 1734 det katholfke 
Univerfitet i Fulda. Wolfgang Heribert Rigss 
friherrre afDalberg, døde 1806 i fit 85de Aars 
Gaalænge det tydſte Selffab i Manheim blomfirede, var 
han dets forſte Præfident, og Theatret i denne Stad, 
Planteſkolen for Tydſtlands førfie Skueſpillere, fylder 
ham fin Stiftelfe og Vedligeholdelſe. Han er ogfaa be— 
fiendt ſom Skribent og har forfattet Cora, et Drama 
med Sange og Munken af Sarmel, Johan 
Frederilf Hugo, Broder til den forrige og til Carit 
FJalberg (forhen Grorhertug af Frankfurt) født 1760 
og død 1813, var et høift genialt Menneſte og forfattede 

vigtige Værker over Muſikens Æfihetit og Archæologies 

Dalecarlien Dalarne eller ſtore Koppar— 
bergs Lehn, er den nordligfte Provinds i det egentlige 
Everrig. - Den er vidtløftig og bjergfuld, har faa Byer, 
men viatige Jernværfer, Indbyggerne ,; Dalekarlene ere 
et ſterkt, kraftigt Slags Menneſker, af ffjøn Legemsdane 
nelfe, tapre Soldater og berømte for deres Patriotisme. 
Deres Dragter graa eller forf; deres Huſe ere ſimple ſom 
deres Sæder. De have iſtedet for Vinduer, et Hut i Tas 
get, fom vender mod Syd øg tillige fjener iſtedet fer Uhr, 
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thi de beſtemme deres Middagsmaaltid efter den Tid, da 
Soelſtraalerne falde paa en Kiſte under dette Hul eller paa 
en lige overfor ftaaende Ovn. Deres Antal beløber fig til 
310000, der hænge ved deres gamle Sædvaner, 

Dalin (Olaus) en mærkelig Mand i den fvenffe 
Literatur i det 18de Aarhundred, var født i Halland 1708 
og døde ſom ſvenſt Hofkantsler 1763. Han virkede paa det 
ftørre Publikum ved fit indholdsrige Tidskrift, den' 
fvénjffe Argus (1733 — 1734), men endnu mere ved 
Fine Poefier nemlig; Satirer, et herligt Digt fil. den ſven⸗ 
TE: Frihed, mange Epigrammer, Sange og Fabler, (Den 
bedſte Udgave af hans poetiffe Arbeider er udfommen £ 
Stokholm 1782 og 1783 i2 Bind). Lignende Fortjenefter 
erhvervede han fig af fit Lands Hiftorie, (Nan bar af ham 
Svea Rifes Hiſtorie, Stokholm 1777,,3 Vol. 4. hvorfor 
han og blev udnævnt fil Rigets Hiftoriograph.) 

Dalmatica enlang, hvid Overkjole med vide 
Wrmer, fom fordum Dalmatiecne brugte; dernæft den 
Kappe, ſom Diafonerne i den romerſte Kirke fra Sylveſter 
Den ferſtes Tid bare øver deres Sfola. Videre faldte man 
jaaledes ef Stykke af den keiſerlige Kroöningskladning, ſom 
giemtes i Murnberg og iførtes i Frankfurt. 

Dalmatien, en ſtor Landſtræekning langs det 
adriatiſke Hav, indeho der med tilhørende Øer, efter Nogle 
312, effer andre henved 400 [] Mile Det er bjergfuldt 
men fundt og frembringer Korn, Biin, Olie, Faar og har 
betydelige Fiſterier. Def var fordum deelt mellem Vene— 
tianer, Tyrker, Oſterrig og Raguſa, ftod en tidlang under 
Kongeriget Italien berpaa under Frankerig og tilhører nu 
Oſterrig alene. Indbyggerne, for det meſte Morlacher, 
ere næften alle af den græffe Kirke, hvorvel den catholſte 
Religion har Overhaand i Stederne; det herffende Sprog 
er ſſavoniſt. 1805 aftraadde Øfterrig Dalmatien til Kei— 
fer Napoleon, fom forenede det med Kongeriget Italien. 
Senere befatte de Franffe ogſaa Magufa og i Aaret 1870 
blev det Hele lagt til de illyriſte Provindſer, ſom ved de 
ſeneſte Forondringer ere tilfaldne Oſterrig. Folket lever 
fattigt under gamle Seodvaners Tryk; Jorden er fun lidet 
dyrket, Stæderne ere forfaldne, Søehavnene tilſtoppe— 
de. Bjeraværfsvæfenet frembringer nu blot noget Jern 
og de traguriſte Marmorbrud ere nu gandſte ubekjendte. 

Dal ſeguo 5: fra Tegnet. J Mufiten tilkjendegives 
derved af man igjen fial ſpille alle hvor det famme 
Tegn ſtgaer. 

— 
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Dalton (Jo aohn) en berømt PYhyſiker og Chemiker i 
Mancheſter, fom har anftillet mange vigtige Forſog f. Er. 
øver Dampenes Expanfivkraft og har udgivet adſtillige 
Sfrifter blandt andre et Syftem i den chemiſte Philoſo— 
phie. i 

Damafcenus (Johannes, ogſaa Ealdet Joh. 
Chryſorrhoas) Stifter af det forſte Syſtem af den chriſte— 
lige Theologie i Orienten eller af den videnjffablige;Dogmaz 
til, Han forføgte førft af fremſtille Dogmatiken, fom et 
Heelt, grundetpaa Fornuft og Bibel. Hans Udvitling 
af den orthodore. Lære i 4 Bøger har nydt en clasfijÉ Anſe— 
etfe i den greſte Kirke. Videre fÉrev han en Dialektik ef- 
for Ariſtoteles's Grundfætninger, en Samling af philoſo⸗ 
phiſte Steder af gamle Skrifter i alphabetiſt Orden. Han 
var førft i Tjenefte hos en. Kalif, men blev ſiden Mun i 
Kloſteret Saba ved Jeruſalem og døde ved 730. 

Dam afkere erat give Jern eller Staal et flam— 
mente Udfeende, deels belægge det. med Guld eller Sølv, 
Damaſkeret Arbeid er flade'eller halv ophøiede Sirater af 
Løvvært paa Staal eller Jern med Guld eller Sølvtraad,. 
Alerede Ægypterne forfærdigede, idet mindſte under deres 
græeſke og romerſke Beherſkere, ſaadanne Arbeider: man 
ſeer af dem pag det berømte Iſis Tempel. OgſaaGrakerne 
kjendte dem og tillægger Opfindelſen Glaukos fra Chios; 
det ſtorſte damafferede Beger, ſom Alyattes ſendte til 
det delpbiffe Tempel, var hans Vært, Hos Latinerne 
kaldtes denne Kunſt ferruminatio, De meeft udmærfede 
Arbeider af dette Slags fom i Middelalderen fra Levante 
fornemmetig Damaftyé, deraf deres Navn. J Frankerig 
naagde den en ſtor Fuldkommenhed under Henrik 4de, og 
Curſinet udmærkede fig ifær deri, J Carlsbad for: 
færdiger man fortræffeligt Arbeid af dette Slags, Bed 
Damafcener-Klinger forſtaager manSabel- eller Kaardeklin—⸗ 
ge af Staal, ſom ere ſerdeles hærdede, flammede og pry— 
dede med Guld-Lovverk eller Figurer. De ere faa haarde 
af man tan hugge et Gøm oper med dem. 

H Damafk, het fydligfte Paſchalik i Syrien, inde 
holder tet gamle Phoenicten, Palæftin'a og 
Endeel af det egentlige Syrien. Mod QVeften findes 
Bjergene Libanon og Antilibanon, mos sæ, fto- 
re Orkener. Hovedflodener Barady (Chryforrhoas), 
fom med fine Bifloder danner en ſtor Søe, Bovedſtaden 
af ſamme Navn under 33742 20/7, ligger paa en ſtor Slet— 
fe ved Barady, har 200000 Indb., vidtløftige Forftæder 
200 Moſcheer, to katholſte Kloſtre, et Hoſpital for Pille— 
grime af enhver Nation, ſtore Kaffehuſe, Bazarer og Cha— 
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ner, Den er Sædet for en Paſcha, under hvis Anforſel 
den frore Karavane med Muhameds Fane guaer til Mets 
ka, og for Patriarchen af, Antiochien. Den er-berømt af 
fin Handel med Silke- og Bomuldsvarer, Kaardeklinger, 
Gæbem.m. Damaſcener-Blommer en ſter og 
foriræffelig Blommeart, ſom er kemmen fra Damaffus. 
DamafcenerRofer, et Slags Rofer, hvis Stame 
me er 8 til To Fod høi og fom lugte fortræffeligt. De als 
des og Muſtatroſer. DamafcenerDruer kalder 
man faadanne Druer, fom man lader torre paa Viinran— 
Fen ved at gjøreet Indfnit i Stilken, og diſſe give de bedſte 
Roſiner. 

Damaſtk kalder man et Funfigt vævet Føj raa en 
glindfende Bund, hvori manhar indvevetRKanker, Slomſter 
og Figurer, J Begyndellen gaves der blot Silfe-Damafk; 
fiden forfærdigedes den og af Bomuld og Hør, ſaaledes fik 
man Dætfetøi af Damaſk. Efter Nogle ſtal dette Tøi væs 
re opfundet af Babylonierne, efter andre fenere i Tiden af 
Indbyggerne i Damaſkus, af hvem det: har Navn. De 
egentlige, Damafter ere lun af een eneſte Farve; væves de 
med flere Farver, forandre de Navn og kaldes paa Franſk 
Ras de Cécile, J de nyere Tider have forſt Italienerne og 
Hollænderne. forfærdiget defte Tørt, og endnu i det 17de 
Aarhundred fif man det fun fra Italien, ifær fra Genua. 
Franſkmaendene fom tog ſnart med og. forfærdige nu bedre 

—Damaſt end Italienerne. Ogſaa fra China og Indien 
faaes DamafÉ, ſom Engellænderne gjøre meget godt efter. 
Mu forfærdiges ogfaa dette Tøij Tydſtland, ijær i Leipzig 
og Berlin, 

Damef pil (Damſpil, Dambræt) fpilles paa ef 
flirkantet Bret med 64 Afdelinger, verelviis mørke oa lyſe. 
(Paa et: lignende ſpilles ogfaa Schach). To Perſoner 
ſpille med hinanden, bver har 12 Brikker, hvormed de 
trætte efter viffe. Regler. Naar Cen af de Spillende fan 
bringe cen. eler flere Brikker over til fin Modſpillers 
yderfie Rum, lægger denne een af fine Brikker ovenpaa, 
hvilket kaldes Dame eller Dam og har betydelige Fortrin ſi 
Spillet. - Denhar vundet, ſom førft faner alle fin Modſtan⸗ 
ders Briller bort af Brettet. Manveed intet vift om dette 
Spils Oprindelſe. Romerne fynes at have kjendt noget 
Lignende. i 

Damiat, Damiette, en Handelsftad i Ne—⸗ 
breægypten under 31? 25 N. B., ved Nilen i en meget frugts 
bar ſSan. Den ſtal have 80000 Indb (Efter Andre færre), 
12 Moſcheer og'er Sædet for en coptiſt Liffop. Den. har 
en betydelig Handel med Lærreder, Halvfilfetøler, Caviar 
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Liinfrye, Bomuld, ſyriſt Silke, Riis (hvoraf eurepaiſte 
Kjøbmænd aarlig udføre 600000 Sætte for "13 Mil, Daler) 

, Kaffe, Salmiak m. m. 

Damiens (Robert Frants), berygtet ved fit ſnig⸗ 
morderſte Foretagende mod Ludvig zove var født 17185 ten 
Landsbye ved Raun Tieuloy i det forrige Artois, hvor 
hans Fader var en fattig Forpagter. Alerede i fin Ung— 
dom udførte han ondſkabsfulde Streger og fif Navn af 
Robert le Diable. Han lod fig to Gange hverve til Sol— 
dat og var ogſag ved Beleiringen for Philipsburg. Efter 
fin Tilbagekomſt blev han Betjent i Jeſuitercollegiet i Pas 
Tis, men fvriod 1738 denne Zjene fre for af gifte fig. Der— 
paa tjente han i forſtjellige Huſe, forgiftede Cen af fine 
Herrer, ftjal 240 Louisd'or og tog Flugten, Derpaa levers 
denans Maaneder et uftadigt Livi St. Omer, Duͤnkirchen 
og Bruͤſſel og yttrede fig allevegne paa en udfvævende Maaz 
de om Stridighederne mellem Kongen og Parlameuntet. J 
Poperingue, en lille Stad ved Ypres, børte man ham ens 
gang ſige: ;,Naar jeg kommer til Frankerig, ffal Jeg døe, 
men Landets Fornemſte ſtal og døe og I (gule høre tale 
om mig.“ I December 1750 var han i Falesque ei langt 
fra Arras hos en af fine Slægtninge, hvor han bar fig ad 
ſom en "Fortvivlet og fågde, af Kongeriget, hans Kone 
og Datter vare forlorne. Han variet Slags Aandsfor— 
virring, da han vendte tilbage til Paris, hvor han antom 
ved Siutningen af Aaret 1756. Han vifte fig de førfte 
Dage af det følgende Aar i Berfailles, tog to eller tre Da⸗ 
ge Opium og forberedede fig til fit Foretagende fom han 
fuldførte den 5te Januar. Da Ludvig Tsde vilte ftige 1 
Vognen for af tjøre fil Zrianon, gav Damſens ham et 
Stik ft den højre Side med en Kniv, omendffjønt Kongen 
var omgivet af Hoffolk. Damiens blev ſtrax greben og efter 
nogle Forhør i Verſailles bragt til Paris, hvor han blev 
holdt i Forvaring i Taarnet Montgomery, lige over det 
Kammer, hvor Ravaillac havde fiddet. Man anlagde 
Proces imod ham, Med de gruſomſte Piinsler, ſom han 
taalmodig taalte, var man ei iſtand til at bringe nogen 
Bekjendelſe udaf ham, hvoraf man kunde formode, at han 
havde Medſtyldige. Han forſikrede, ut han ei vilde begaa⸗ 
et denne Forbrydelfe, hvis man havde aareladet ham faa⸗ 
meget ſom han forlangte, og, at han troede at have 
gjorten fortjenſtlig Handlig. Efterat man forgjeves havs 
de anvendt alle Grader af Tortur, blev han demt til ſamme 
Dod ſom Henrik 4des Morder. Den 28de Marts 1757 blev 
Dommen fuldbyrdet paa Srevepladſen. Under de feygtes 
ligſte Smerter, fom varede næften 13 Zime, beholdt han 
fin Bevidſthed og hævede nogle Gange Hovedet for at Vig 
tragte fine mishandlede Lemmer. 
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Damonog Pythias, to ædle Syracuſaner, der 
ere blevne berømte fom fjeldne Monſtre paa urokkeligt Ven» 
ſkab. Pythias var ugyldig dømt til døde af Tyrannen 
Dionvpſius, men havde paa fin Vens Caution erholdt 
Tilladelſe at reiſe bort for perſonlig at bringe nogle Sager 
i Rigtighed. Damon blev imidlertid holdt i Fengſel og 
havde lovet af gage i Døden for fin Ven, hvis han ei ins 
den den beftemte Tid Tom tilbage, Uventede Hindringer uds 
traf Tilbagereiſen: alerede vandrede Damon, overbeviife 
om fin Gens Redelighed fil Retterſtedet, alerede begyndte 
Folfet af knurre og beklage den lertroende Damon, da 
pludfelig Pythias ſtyrter frem mellem Folket og i fin Bens 
Arme. Ved den ædlefte Veddekamp, da begge ville dse 
for hinanden, udgyde alle Tilſtedeverende Taarer, og 
Dionyſius felv træder til, benaader dem og beder af de vil— 
le optage ham fom den tredie i dette Venſtabsforbund— 
Schiller har brugt denne Begivenhed fil Æmne for en for—⸗ 
træffelig Ballade: 

Dåmpe, Naar mani udfætter Legemer, ifær flys 
dende for en ſterk Grad af Hede, udbrese deres familige 
Dele fig i et frørre Sum og erholde derved en hsiere Grad 
af ſpecifik Clafticitet. Noget af deres Beftanddele ſy— 
nesifaa at figeat forene fig med Ild- eller Varmeſtoffet og lis 
geſom oploſes i Ild og i denne Tilſtand kaldes de,Dampes 
De elaſtiſke Materier, ſom ſaaledes udgaae af Legemerne, 
ere egentlig af to Slags. Nogle blive nemlig elaſtiſke egz 
jaa, naar de blive folde og faldes derfor permanent: 
ehaſtiſte, Luft- eller Gasarter; men de, fom ved 
den blotte Paavirkning af Kulden tabe deres elaftiffe Form 
kaldes iſer Dampe eler elaftifjte Dunſter— 
Deres Frembringelſe fan man endog iagttage bed en almin— 
delig Theekjeddelz men endnu bedre ved en Dampkugle 
(JÆolipile) d. e. en Metalkugle, med et aabent Rør, 
hvori Vand bringes til Kogen. BVeb en vis Grad afLarme 
begynder Bandet eller hoilfen flydende Materie maiu- ellers 
tager, at foge og forvandler fig til en hoiſt elaſtiſt og flys 
dende Subſtans, til Dampe, der udftrømme af Røret ſom 
en heftig Vind og opiagne i et Kar af ſamme eller endnu 
ftørre Hede, beholde Giennemſigtighed, Clafticitet og alle 
øvrige mechaniſke Egenſkaber ved Luften. Men ſtode diſſe 
Dampe uden forKarret paa den foldere atmofphæriffe Luft, 
viſe de fig deri fom en Zaage, blande fig med famme og for— 
[vinde endetig uformerkt. Stode de paa Overfladen af 
et koldt Legeme f. (Er. et Gis, en Steen; ſamle de fig i 
Draaber, Dampenes Clafticitet et overordentlia (man . 
har paaftaaet, af Bandet, opløft i Dampe opfager ef 14000 
Gange ſtorre Rum) og frembringer utrolige Virkninger, 
fom de vi fee ved Vulcaner og Jordryſtelſer, naar de inds 
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fluttes i et fnævert Rum, fom hindrer deres Udbredelſe. 
Denne Egenſkab ved Oampene er ogfaa brugt til adjffillige 
vigtige Opfindelfer fom Dampmaffiner?, Dampbaade 26, 

. Ban betjener fig og afDampe i Legekunſten. 

Dampbad bruges til Opoarmelſen af" fyge £ema 
mer, fom man bringer i Sveed ved at lade Dampe af hede 
Lægemidler ftige op imod dem, Detbetyderogfaa det ſam— 
me [om Svedebad, QOpvarmeifen af det hele Legeme i en 
ftærit hedet Stue, 

Dampmaſkine kaldes en Maſtine, ſom fættes i 
Bevægelfe ved Dampene af kogende Band, Den bevægende 
Kraft er egentlig Luftens Tryk mod det lufttomme Rum, 
der fremfommer vedDamvpenes hurtigeAfijøling. Man brus 
ger dem fædvanlig filat hæve ſtore Maſſer Band, paa Stez 
der, hvor det dertil nødvendige Brænde fan haves lettere 
og for bedre Kjøb end de Foranſtaltninger, fom andre bevæs 
gende Kræfter udfordrer, Dimpmaſtinens Mekanisme bes 
toer overhovedet paa en Dævert eler Bjelke, bet 
paa den ene Endeer forbunden med en Pumpe, der ſtal 
hæve Bandet, paa den anden med en Kolbe, der gaaer op 
og ned. i en Cylinder, Cylindren ftraaer i Forbindelſe med 
en Kobberkjeddel over en Ovn, hvis Ild forvandler Bandet 
til Dampe, der drive Maſkinen. Over de forfjellige Urter 
og Indretninger af denne merkvordige Opfindelfe fan man 
læfe i Buͤſehs Handbuch der Erfindungen 3ter Theil oter 
Abth. Ten oprindelige førfte Idee til en Dampmaſtkine 
tilſtrives Marquien af Worceſter. Omtrent 40 Yar efter 
bragte Gapitain Savary deni Udøvelfe for at udpom— 
pe Bandet afiZingruberne i Cornwal. Han befkreev bin é 
en Bog med Titel The miners-friend, Dog var den endnu 
meget ufuldkommen. Newcomen en Iſenkremmer og 
Crawley, en Glarmefter, fortfatte Forſogene med Sa— 
vary og erholdt 1705 et Patent for den Maſtine, der før ſi— 
ne vigtige Furbedringers Skyld er bekjendt under Navn af 
Newcomens Engine, Dog var den endnu ubegbem og havs 
de mange Vanſkeligheder at fjæmpe imod, iydtil Beig he 
fon, en duelig Kunſtner 1717 fimpelgiotde de underord— 
nede Bevægelfer, og gav MafÉinen den Form, fom den 
uden væfertlige Forandringer har beholdt til vore Ti— 
der, Mange af diffe Maſkiner bruges i Bjergværkerne.… 
Een af de ftørfte Hindringer derved var, at der brugtes en 
uhyre Mængde Steentul. James Watt, der længe 
havde anfiillet Forføg med Dampmaffinerne, beftræbte fig 
fornemmelig for at forøge Dampens Kraft, Dette lykke— 
des ham. Han forbandt fig 1773med Boulton iBirvs 
mingham, og diſſe levere fra den Tid de fuldkomneſte 
Dampmaſkiner, hvoraf man betjener fig ei alene i Bjerge 
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værkerne, men og fil Spindemaſkiner, i de ſtore Brygges 
rier, i London og i andre Fabrikker med overordentlig 
Nytte. Man falder Damypmaftinen, almindelig Watts 
eWer den engelffe Dampmajfine. - Man har beregnet at 
Dampmaſkinerne dagligen fpare den brittiffe Nation 75000 

Po. Sterl. Cn vis Miller fra Dumfries i Skotland 
faldt paa af bruge Dampmaſkiner til at fætte Sfibe i Be— 
vægelfe, hvilket ogfaa lykkedes. Man har ſiden gjort flere 
Torføg, og for nærværende Tid drives mange Skibe pan dens 

ne Maade ifær påa Floderne, Den ftørfte Fordeel herved 
ér at defunne gaae imod Strømmen og Vinden. då 

Dampmaaler Falder man forſtjellige Inſtru— 
menter, hvorved man har ſtrebt at maale Storrelſen af 
Bandets Expenſivkraft. 

Dampier (William) en berømt engelſt Søefarens 
de født 1652. Han nedftammede fra en anſtet Familie i 
Grevſkabet Sommerſet og gjorde 3 Reifer omkring Verden. 
Zen førfte endte han 1691, og begyndte denanden den 14de 
Tan, 1699. pan tom tilbage 17017, foretog fig en nye Fart 
1704 og endte denne 1711. Vaa fine forſtjellige Tog øder 
Lagde han de fpanfÉe Beſiddelſer og berigede ſig overor— 
Sentlig. "Dampier udgav 1699 en Samling af fine Reliſer 
fra 1673 til 1691, Den er flere Gange oplagt og overſat 

og indeholder en Mængde nyttige Jagttagelſer for Skibs— 
faͤrten og til Jordbeſkrivelſens Berigelfe. Han underføgte 
Veſtkyſten af Nyholland, beſtrey Ny-Guinea, opdagede 
det efter ham kaldte Stræde mellem Ny Guinea og Ny— 
Brittanien og gav den fidftnævnte De Navn. 

”Danae, en Datter af Kong Acriſius af Argos, blev 
af fin Fader indfluttet i et Kobbertaarn, fordi et Orakel— 
ſprog havde erflæret, at hans Datterføn fulde ſtille ham 
ved Livet. Men hans Forfigtighed var, forgjeves, thi Ju— 

piter blev forelſket i den ffjønne Prindſeſſe og fteeg fom en 
Guldregn gjennem en Aabning af Taget ned i hendes 
Skjod. Da Acriſius erfarede, at hans Datter ſtulde væs 
re Moder, fatte han hende i en Baad og gav hende til 
Priis for Bølgerne. Men Havgudinderne, bekymrede for 
det guddommelige Barn, bragte Baaden i Sikkerhed til 
Hen Seriphos, cen af Cycladerne, hvor Moder og Søn 
tegeigod Beholdi Land. Øens Beherſker, Polydectes, 
éller rettere hans Broder, Diktus, modtog dem og opdrog 
Barnet, Tom blev faldet Verfeus. Polydectes blev fic 
ben forelffet i hende, men hun forſmagede hans Kjerlighed 
og flygtede til et Alter; hendes Son forvandlede Polydecs 
tes til en⸗ Steen. Danae vendte derpaa tilbage med Per⸗ 
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ſeus til fin Fader, Ved en Feſ blev Acriſtus truffen af 
Perſeus's Discus og døde deraf, ' 

Danaer kaldtes Grækerne af Danaus, ſom kom 
omtrent 1500 Aar før Chr, med en Colonie fra Ægypten 
til Argos. 

i Dta na er, Danaus's so Dottre. Danaus 
var en Søn af Belus og beboede Libyen tilligemed fin Bros 

der Egyptus, fom Javde 5o Sønner, De bleve uenis 
ge, og Danaus flygtede med fine Dottre til Argos. WEgyp⸗ 
tus's Sønner fulgte ham derhen, tilbøde Forſoning og 
forlangte Danaus s Døttre til Ægte. Diſſe villigede heri 
af Tvang. Men, da Danaus ei troede fin Broders Son⸗ 
ner vel, og et Orakel havde forkyndt at Cen af hans Sviz 
erſonner ſtülde dræbe ham fog han en høitidelig Eed af fis 
benet, af de paa Brullupsnatten ſtulde ombringe des 

res Mend. "Del gjorde det alle undtagen Hypemnm es 
" ftrå, ſom Tod fin Mand L£Lynceus beholde . Livet, 
Til Straf for deres Forbrydelſe dømtes de i Underverdenen 

| filat øje Band i et Kar, hvis Bund var fuld af Huller. — 
Alerede de Gamle gave dette Sagn den hiftorifte Forkla— 
ting, af Danaiderne i def vandbare Argolis, havde opdas 
get Bronde og anlagt Eiſterner. 

— DAncourt, en berømt Skueſpiller og Skueſpil— 
digter, var født den iſte Nov. 1661 i Fontainebleau. 

' Hans Lærer, Pater la Rue, en Fefuit, fatte meget Haab 
til ham, thi D' Ancourt vifte alerede fom Dreng megen 
Sfarpfindighed-og overordentligt Liv. La Rue vilde vins 
de ham for Jeſuiterordenen, men hangif til Theatret, hvor 
ifærdeleshed def lavkomiſte lykkedes ham. Han havde et 
Hærdeles Talent at tale fom Bonde, hvorfor næften alle 
hans Stykker foreftille landlige Scener. For fig felv valgs 
fe han fjelden andre Characterer, Dog maae man herfra 
undtage hans Chevalier a la mode, fom fan anſees for hans 
vigtigſte Stykke, hvorvel hans Fiender paaftaae at han 
fEyldte St. Non en ſtor Deel affamme. J alle hans Styk— 
iTer er Dialogen utvungen, levende, henrivende og fuld 
af Bittighed og Lune, fun Riim vilde ei lykkes bam. 
Han befad en ftor Ferdighed i at bringe Latterligheder , 
fom vare begaaede i hans Tid, pan Theatret. Ludvig 14de 
yndede ham, og han maatte ofte forelæfe ham fine Styk— 
ker før de bleve bragte paa Theatret. Dette forlod han 
17138, trak fig tilbage paa fif Landgods og døde den 16de 
Dec. 1726 i en Alder af65 Aar. Hans flefte Qærter ere 
udkomne under Titelen: Chef d'oeuvre d' Ancourt 3 Vel, 12; 
desuden hans Oeuvres, Paris 1760. 12 Vol, 7 
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Dandolo (Andr.), Doge af Venedig, ſtrev i det 
z4de Aarhundred en upartiſt og meget noiagtig Kronike, 
ſom er udførlig til 1280 og i Udtog til 1342, aftrykt i 
Muratori Scriptores rerum italicarum T. 12. Endnu før 
gjorde Dogen Hentit Dandolo fig befjendt ſom 
Statsmand og Kriger; han havde ſtor Deel i Conftantinos 
pels Erobring 1203, uagtet han dengang var meget gammel 
og næffen blind» 

Daniel, Prophet, Ezechiels Samtidige, af forz 
nemme hebralfk Slægt, blev i fin Ungdom (600 f Chr.) 
ført fangen fra Palæfina til Babylon og blev tilligemed 3 
andre Drenge opdragne ved Hoffet til Nebucadnezars Tje— 
neſte. Efter tre Aars Forløb tiltraadde han fit Embede, 
fom han forvaltede med Hæder, Et Edikt af Kongen ſom 
han ifølge fine Religioßsgrundſetninger ei kunde opfylde, 
bragte hum i Lovekulen. Dog ſlap han lyEtelig derfra 
øg levede fiden i. ſtor Anſeelſe, da han opfvingede fig til 
Statholder og førfte Minifter ved. den perſiſfe Konge Das 
rius's Hof. Endelig tilfod Cyrus ham og hans Lands⸗ 
mænd Tilladelfe at vende filbage til Palæftina, Daniel 
varen Mand af Indſigter og Retſtaffenhed; i den Kunſt at 
forklare Drømme overgik han alle Figets Viſe. Derhos 
var hanenMand af megen politiſk Klogſtab, og fomman an— 
tager begavet med overordentlig Kraft til af fkue ind ét 
Fremtiden, hvorfor man har givet ham Navnet Prophet , 
omendſtjsndt døg de flefte Føder ei erkjende ham blandt des 
res Prophefer. Hvad det Vært angaaer, fom findes i det 
gamle Teſtamente under hans Navn, daer det rimeligt, at 
Tun den anden Deel derafer af ham, Det er overalt ſymbo⸗ 
liſt, fuldt af Drømme og Syner. : | 

Daniel (Gabriel), Cen af Frankerigs førfte Hi⸗— 
ſtorieſkrivere, fødtit Rouen 1649, begav fig i fit 8de Aartik 
Jeſuitercollegiet, gav paa flere Stæder Undervijsning med 
megen Berømmelfe eg døde 1728. J fin Frankerigs Hiſtorie 
(Paris 1756:1757, 17 Vol, 4) fortalte ham med en Mine af 
den ærligfte Upartiſthed, ſit Fedrenelands Begivenheder, faa= 
ledes ſom det var overeensſtemmende med Hoffets og Geiſt— 
lighedens Fordele. Hans Fremſtillelſesmaade er behagelig, 
men man favner ofte Kildernes Studium og hiſtoriſt Tro— 
ſtab, og den højere hiſtoriſte Fremſtillelſeskunſt er ham 
aldeles fremmed. Han har foredraget fin Mening om 
hvorledes hiſtoriſte Værker bør ſtrives i en temmelig kjed⸗ 
fom Afhandling, der fraaer foran hans Verker. Han har 
desuden ſtrevet Hiftoirede la milice francoiſe; mindre 663 
kjendt er hans Recueil de divers ouvrages, philoſophiques, 
theologiques, hiftorigues fvoriblandtihans Voyage du monde 
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deDescartes et ſtarpſindigt ſatiriſt Skrift imod denne Phi⸗ 
loſophs Meninger, 

Daniel (Sam.) en engelſt Hiſtorieſkriver og Digter, 
Shakeſpeares Samtidige, født 1562, erholdt en Betjening 
hos Jacob 1ftes Gemalinde Dronning Anna, men levede 
fædvanlig paa Landet, beſtjeftiget med litteraire Studi— 
er, Han vifte fig her ifær ſom hiftoriffDigter og Lucan ſynes 
at have været hans. Monſter. Med meget, Talent føgte 
han at behandle de mærkværdige Begivenheder af fit Fæ-z 
drenelands Hiſtorie epiſt. Den mefte Flid fynes han af 
have anvendt paa et Digt, fom i 8 Bøger indeholder Hiſto— 
rien om Borgerfrigen mellem Huſene York og Lancaſter. 
Hans poetifte Værd ligger ſom Lucans i hans ſtjenne Dic— 
tion og virkelige Begivenheders intereſſante Udſmykkelſe. 
Han hor virket priigsværdigen til at uddanne bet poetiſke 
Sprog i Engelland; hans Stanzer, der med megen Flid 
ere dannede efter de italienſte Ottaver, have mere Værdig= 
ben og Bellydend de flefte Vers afdette Slags i den engelſke 

LSitteratur fra det 17de Aarhundred. Han mangler heler 
ikke rhetoriſt Skjonhed eller Kraft, men hverken Plan celler 
Udførelfe er poetiſt. Han efterlod ogfaa poectifte Cpiftler, 
57 Gonnetter og nogle Skueſpil. De førfte fynes iſer at 
have vakt Opmarkſomhed hos. det engelffe Publikum. 
Hvad hans hiſtoriſte Verker angaaer, da fÉrev han under 
Clifabeth et Afrids af Engellands Liftorie indtil Edvard 

Zdie, uden Pral, klart oglærerigt, ei uden pragmatiſte Blit og 
fansfynlig det førfte Bære i den engelſte Litteratur, ſom 
forbinder en fimpel Fortælling af vigtige Begivenheder, 
med Præcifion og Værdighed i Stilen, men temmelig 
Fort, Den agtes meget af Englænderne (den ſtager i 
Samlingen a compleat hiftory of England, Lond, 17c6, Fol. 
Vol, 1.) Daniel døde 1619+ 

Danifchmend, en tyrkiſk Geiftlig af nedre Rang, 
der forretter Tjeneſte i en Dſchami. 

Dankelmann (Eberh. Chriſtof. Balth. Friherre 
af) en berømt preusſiſt Miniſter af en gammel adelig: 
Slægt, der nedſtammer fra det munfterffe, født 1643 1 
Lingen, ftuderede i Utrecht, gik paa Reiſer og blev 1663 
Faldet til Berlin ſom Opdrager for Frederik, der fiden blev 
førfte Konge i Preuſſen. Han forftod at erhverve fig fuld— 
kommen Yndeft hos Prindſen, ſom han engang reddede Lia 
vet, og denne anſatte ham ved fin Regjeringstiltræderlfe 
16881 Spidſen af Statsforretningerne. Han erholdt en 
Dverpræfidents Verdighed og unde betragtes fom Princis 
palminifter, deri Churfyrſtens Navn —2 Alt. Han 
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foretog fig ikke engang i Privatanliggender Roget uden 
Dankelmanns Raad. Men Misundelfen -forftod lidt efter 
lidt at usddrage ham fin Herres Yndeſt og bevægede ham til 
at forlange fin Dimifion, fom han og i de naadigfte Ud— 
tryk erholdt, Han gif derpaa til Neuſtadt an der Daſſe, 
hvor han neppe havde opholdt fig nogle Dage, før han blev 
arrefteret om Natten, Morgenen derpaa ført til Spandau 
og derfra til Fæftningen Peig. . Bed Prindfen af Orani— 
ens Fodſel 1707 erholdt han tilligemed en aarlig Penſion 
af 2000 Daler, Tilladelſe af turde begive fig fra Peiz til 
Cottbus, Ved Frederik Wilhelm iftes Thronbeſtigelſe er— 
holdt han fin fuldfomne Frihed, begav fig til Berlin og 
og høde der 1722 den 3ife Marts. Han var en Mand af 
Traftig fremſtrebende Wand, og befjelet af den Stolthed, 
ſom Folelſen af egen Kraft og overlegne Talenter giver. 
Berlins Forfilønnelfe, Kunfternes og Videnſkabernes Aka— 
demie, Oprettelſen af Unierfitetet i Halle ſamt af Biblio— 
theker og Kunſtkamre, ere for Størftedelen hans Værk, 3 

Danmark, Dannemark, eet "af Europas 
nordlige Kongeriger, mellem 54 og 58? N. B. (med Undta⸗ 
gelfe af Island, fom gaaer til den 65?) græendſer mod V. og 
N. til Nordføen, mod Ø. til Kattegat, Sundet og Øfter= 
føen, mod G&G» til. Tydſkland. Det beſtaaer af Halvøen 
Jylland: Hertugdømmerne Schlesvig, Hol 
fteen og Laluenburg, Øerne Sjelland, Fyen, 
Laaland, Falſter, Langeland og flere. Dis— 
ſe Lande, der udgjøre7 Stifter og 2 Generalſuperinten— 
dentſkaber indbefatter det egentlige Danmark, der har 
omtrent I Mill. og 100000 Indb. paa næften 1000 [] Miles 
desuden eter Kongen af Danmar den ſtore HeFsland 
1400. [] Mile, Færøerne, Colonier paa Grønland , 
nogle Her i Veſtindien, ſamt Colsnier paa Guinea og Coz 
romandelkyſten. Jordbunden er for det mefte frugtbar, 
ifær i de ſaakaldte Marſklande ved Holfteens og Schles— 
vigs veſtlige Grendſe. Igjennem en Deel af Jylland og 
Schlesvig gaaer en ſtor temmelig ufrugtbar Hede. Is— 
Land ev meget bjergfuld. Climaet er i den ſydlige Deel 
temmelig mildt, i Nordjylland er Luften almindelig rage 
og fold, paa Øerne er den mildere, men Veirliget meget 
foranderligt. Paa Grændfen af Holfteen løber Elben 
og mellem Holfteen og Schlesvig Cideren, der er før-= 
enet med Hſterſgen ved en Canal, De øvrige Floder ere et 
meget betydelige, Produkterne ere ifær alle Slags Korn⸗ 
arter, Bælgfrugter, Havefrugter, Kartofler, Rhabarbar, 
Heſte, Avæg (ifær i Jylland og Hertugdømmerne) og andre 
tamme Dyr. De vigtigfte Neringsveie ere 1) Manufactu> 
ver og Fabrikker. Der forfærdiges Jern, Glas øg Pors 
cellainsvarer, Klæde, Silketsier, Papiir; her findes Suk— 
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kerrafſinaderier, Sebeſyderier, Potaſkeſyderier. 2) Hande— 
len drives med Korn Qvæg, ſaltet Kjød, Smør, Oſt, Fis 
Hevarer, fom udføres, hvorimod der indføres alle Slags 
Colonialvarer, ſamt Luxusvarer, hvorved Landet taber-t, 
fin Handel. Agerdyrkningen er betydelig, ſaavelſom Fis 
fÉerierne paa nogle Stæder. Landmagten beftaaergaf em⸗ 
trent 40,000 Mand. Somagten er fiden Engellænderne 
bortforte den danſke Flaade 1807 ubetydelig. Oplysnin⸗ 

gen udbredes ſtedſe mere, og Videnſtaberne finde megen Un— 
derſtsttelſe af Regjeringen, og drives ved Univerfiteterne i 
Kjøbenhavn og Kiel. Desuden findes der Latinſtoler ide 
flefte vigtige Steder, et Videnſkabersſelſtab i Kjøbenhavn, 
Maleratademiet, det chirurgiſte Akademie, det medicinſte 
Selſkab, Landhuusholdningefelffabet, det ſtore kongelige 
Bibliothek, Univerſitetsbibliotheket, det claſſenſte Biblid— 
othek ꝛe. Kongen herſter ſiden 1660 med aldeles uinn d— 
ſtræenket Magt. Han kalder fig Konge til Danmark, 
de Wenders og Gothers, Hertug til Holſteen, Stormarn, 
Ditmarſken og Oldenburg. Rigets Arving kaldes Kronz 
prinds; der gives to Ridderordener Elephant- og Danne— 
brogordenen. — Det egentlige Danmark er deelt i 7Stif— 
ter og Island indbefatter set 3 Hertugdømmerne har to 
Generalſuperintendenter. — Stifterne fiaae under Stift— 
amtmænd og igeiftlige Sager under Biſkopper, hvoraf 
hvert Stift har een. Statsforvaltningen er deelt imel⸗ 
Jem forſtjellige Collegier. Statsraadet, hvucri 
Kongen felv præfiderer er det overſte. Desuden gives der 
det danføfe-= og tyde Sancelie, Rente kam: 
meret, def udenlandfie Depart., Gene: 
vralitetss og Admiralitetscollegiet, Fi—⸗ 
nantscollegiet 2c. " Den herffende Religion erden 
lutherfie, De andre taales og have i visſe Steder 
frie Gudstjeneſte. Navnet Danmar antager man 
at komme af Daund:. fladeg Mark Land, fordi det 
for det mefte beftaaer af fladt Land. Andre have des 
riveret def af en Konge ved Navn Dan. Landets Hiftos 
rie gaaer langt tilbage i Tiden, men vi fjende dog kun li— 
det til den før Chriſti Fodſel. Noget før indvandrede O- 
thin og foraarſagede ſtore Forandringer i Norden, Fyle 
land ſtal i den ældre Tid have været beboet af Cimbrer, 
Hvorfor den og kaldes det cimbriſte Cherſonnes. Dans 
marts øvrige Beboere vare af gothiſt Herkomſt. Fra O- 
thins Tid til Gorm den Gamle 883 er Danmarks Hiſtorie 
endnu meget fabelagtig. GormdenGamle (1941), 
en Defcendent af Othins Søn Skjol d, efter hvem de 
danſke Konger ere kaldede Skjoldunger, famlede de ſmaae 
banffe Riger til cen Stat og førte Krig med den tydſke Kei— 
ſer Henrik iſte. De følgende danffe Konger udvidede deres 
Herredomme, og Svend Toveſtjeg indtog Engelland, 



* 

22 Dan 

hvilket ogſaa hans Ssen Knuddenſtore (71036) bes 
herſtede. Denne bemægtigede fig ligeledes Norge og gjor— 
de fig fortjent ved Chriſtendommens fuldkomne Indførelfe+ 
Den var aleerede prædifetaf Munten Ansgarius før 
Gorm den Gamles Tid. ÆEngelland og Norge tabtes igjen 
efter Knuds Død, og Danmar felv ftod en Tid under den 
norſke Konge Magnus den Gode. Bed hans Død 
kom Knud den fiores Søfterføn, Svend Cftridfen 
(1076) paa den danſke Throne. Fem af hans Gønner ves 
glerede derpaa efter hverandre, hvorpaa ' blodige Succeſſi— 
onsfirivigheder begyndte, og Venderne et førøverfe Foli, 
plagede fillige Kyfterne, aldemar,.den ffore 
(71182) bragte Riget igjen i Anſeelſe og tugtede Venderne, 
deels ved den fiore lundiſte Erkebiſp Abſalon. Under 
Waldemar 2den Seier (f1241) beherſkede Dans 
mark eller Landene ved Oſterſsens ſydlige Bredde, men dis— 
ſe Erobringer tabtes endnu før hans Død, og Riget for—⸗ 
faldt aldeles under hans Efterfolger. Efter et Interreg— 
num af 6 Aar befteeg Waldemar zZdre Atterdag 
(7.376), Thronen-og bragte igjen Orden og Kraft i For— 
valtningen. Hans Dafter Margrethe feirede over 
den ſpenſke Konge Albrecht ved Falfjøping 1388 og for- 
enede derpaa de 3 nordiffe Riger (Danmark, Norge og 
Sverrig) i Foreningen til Calmar 1397. Dogopkom der 
ſnart Misfornøielfe. Foreningen var af liden Varighed og 
ophørte aldeles ved Chriftian den 2dens voldſomme Adfærd 
mod de SvenjÉe i det) ſtockholmſte Blodbad. Imidlertid 
havde den oldenburøffe Stamme befteget 
Thronen 1448 med Cheriftian den 1fte, der ftiftes 
de Univerfitetet i Kjøbenhavn, Chriftian 2den 
blev for fin Strenghed ogfaa affat af de Danſtke 1523 
ſom i hang Sted fatte hans Farbroder, Hertug Fredes 
Ti É af Holfteen paa Thronen. Dennes GønChrifti: 
an3die maatte, før han fom i rolig Beſiddelſe af Thro— 
nen , ftride mod et mægtigt. Partie, der ved Lybekkernes 
Hjelp vilde fætte den fangne Kong Chriftian-2den paa 
Thronen igjen, Gfierat Chriftian 3die havde endt denne 
Krig, almindeligt Faldet Grevens Feide, indførte han Luz 
thers Reformation 15364 Frederik 2den undertvang 
Ditmarſken og førte en temmelig heldig Krig. mod Sverrig, 
Dans Son Chriſtian den 4de (f 1648) hører til Dans 
marts fortræffeligfte Konger, gjorde en Mængde nyttige 
Indretninger og opførte mange Sfæder, men var uheldig. i 
Tredivegarskrigen, hvori han underftøttede Proteſtanterne 
ogiſen paafølgende Krig imod Sverrig. Under ham fi 
de Danſke Tranquebar i Oftindien ved Kjøb. Hidtil hav— 
de de danffe Kongers Magt været meget indſkrenket ifær 
ved Adelen. Eftet en ulykkelig Krig mod Gverrig, ſem 
endtes i Freden til Kjøbenhavn 1660, erholdt Frederik 
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zdie for fig og fine Defcendenter Arve og Enevoldsret i Dans 
mark og Norge, i hvilken Henſeende Kongeloven blev fors 
færdiget. Kronen ffulde være” arvelig Saade paa Mands- 
og Qbindelinien. Kongen erkjender ingen over fig uden 
Gud, Fan give Love og orfære dem efter Godtbefindende 3 
haner myndig ifit 14de Aar og ftal befjende fig til den 
evangelife lutherſte H.ligion., Chriftian ste udgav 
den danſte og norffe Lov, hvori den befiendte ulykkelige 
Statsminiſter GrevenafGriffenfeldt, havde mes 
gen Deel. Sohelten Niels Juul vandt under denne 
Konge bet ftore Slag i Kjøgebugt 1677. Frederit 4de 
tog Deel i Krigen mod Carl iz2te, blev tvungen til reden 
i Travendal 1700, men begyndte igjen Fiendtligheder efter 
Carls Nederlag ved Pultava. J Freden fil Fredensborg 
beholdt Danmark Schlesvig, og Sverrig tabte Toldfrihed 

. d Sundet. Chriſtianste ophjalp Flaaden og byg⸗ 
gede Slottene Chriſtiansborg og Hirſchholm, men bragte 
Riget i Gjeld. Denne forøgedes betydeligt under Frie— 
derikden ste fom nær var bleven indviklet i en Krig 
mod Rusland, da den holfteenffe Hertug Carl Veter 
Ulrich befteeg den ruſſiſte Throöne. Dennes Affættelfe 
og pludſelige Død ſtandſede vel Krigen, men Udruſtninger— 
ne havde foraarfaget fiore Udgifter. Iøvrigt var Frede— 
rik den ztes Regjering velgjſerende for Oplysning og Vi—⸗ 
denffaber, Under Chriſtianden 7de blev Bone 
deſtandens Kaar betydeligt forbedrede og den ldreBern— 
ftorf frigav Bonderne paa fit Gods, hvorfor de reiſte 
ham en Mindeftøtte. — Stridighederne med Rusland bis 
lagdes nu derved, atDanmark overlod det Oldenburg ogDel— 
menhorft mod den hertugelige Andeel af Holfteen, Da 
Kronprinds Frederik var bleven myndig tog han vigtig 
Deel i Skatsbeſtyrelſen og blev Eraftigen underſtsttet af 
den ſjeldne Minifter Andreas Peter Greve af 
Bernſtorf. Der gjordes meget for Bondeftanden 
for Oplysningen og for Handelen, ſom blomſtrede 
fortrintig. En fort Misforftaaelfe med Sverrig uns 
ber Krigen med Rusland, bilagdes ſnart. Farligere bleve 
Gtridighederne med . Engelland. J Forening med Russ 
land og Sverrig paaſtod Danmark Neutralitet til Søes 3 
Engellænderne fordrede Met til at vifitere convoyerede Ski— 
be, - Den engelffe Admiral Nelſon angreb Forfvarsflaaden 
paa Kjøbenhavns Rhed, og Danmark blev tvungen til en 
Vaabenſtilſtand, hvorpaa fnarf fulgte Fred. Engelland 
filbagegav de erobrede veſtindiſte Øer, men afſtod Intet 
af fine forhen gjorde Fordringer, Endnu engang maatte 
Danmark føle Engellands Overmagt 1807. Det enge-fÉe 
SMinifterium fordrede den danffe Flaades Udlevering 
indfil en almindelig Fred, og denne Fordring blev uͤnder— 
ftøttet af en mægtig Flaade. Paa Afflag, fattes Tropper 
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i Land paa Sjelland. Kjobenhavn blev paa det frygtelig— 
ſte bombarderet og Commandanten faae' fig nodſaget til 
at give efter for de Engelſtes Fordringer, hvorpaa Flaaden 
med alt Skibsforraad blev dem udleveret. Danmark fors 
Landt fig nøiere med Frankerig, men Følgerne af Krigen 
var Handelens Standsning, Coloniernes Tab og Finanz 
Jernes Forvirring. Ligeledes indtoge de Engelffe Øerne 
Anholt og Selgoland. Chriſtian 7de døde imidlertid 1808 i 
Marts hvorpaa Frederik 6fe befteeg Thronen. Foruden 
Krigen mod England fortes nu og enKrig mod Sverrig. Et 
Angreb af de Svenſte paaNorge blev tilbagedrevet og efterat 
Guſtav 4de var affat, fluftedes engred filSøntjøring, hvori 
Intet tab eg Krigen mod Engelland fortſattes og ved de 
Franſkes Uheld i Rusland og efter deres Tab ved Leipzig 
udſattes Danmark for et Angreb af de mod Frankerig alli— 
erede Magter. J Spidfen af en allieret Hær rykkede Kron⸗ 
prindſen af Sverrig ind i Holſteen og Frederik 6te blev i 
Freden til Riel nødt til af overlade Sverrig Norge mod 
den fvenffe Andeel af Pommern 3 denne er. ſiden aftraadt 
til Preuſſen mod Lauenburg øg en Pengeſum. Danmaré 
har ſiden tiltraadt Forbindelfen imod. Frankerig, og et 
danſt Treppecorps ligger under Hertugen af Wellingtons 
Overcommando i det nordlige Frankerig. De Engelfke has 
ve tilbagegivet Danmark alle de erobrede Colonier, men 
beholdt gen Helgoland. 3 Danmarks Hiftorie har ingen 
arbeidet med faa megen Flid fom den lærde P.F,. Suhm, 
Dog have mange flere Lærde Fortjeneſter af den danſte Hi— 
ftorie; Hvidtfeldt, Gram, Holberg, Schøns 
ning, Langebek, Sneedorf og mange endnu 
vende Zærde. 

Danebrog Orden (fee Orden). 

Danneker Prof. i Stutgard og Ridder af den kon⸗ 
gelige wuͤrtembergſte CGivilfortjenefieorien , født i Stuts 
gard 1758 er Cen af de meeft berømte nu levende Billedhug— 
gere, fom i fine Arbeider følger de Gamles ſimple Stiil. 
Fra 1771 blev han dannet paa Akademiet i. Stutgard og 
reifte 1782 paa Hertugens Bekoſtning fil Paris hvor han 
nød Pajons Underviisning. 1784 blev han faldet til Kom, 
Hvorfra han begav fig tilbage 1790. -$ og omkring Stuts 
gard findes adſkillige af hans meſterlige Arbeider. Eet af 
de nyefte er en paa en Leopard ridende Ariadne i colloſſal 
Otørrelfe af carrariſt Marmor. 

DanfteprogtCultur og" Litteratur, 
Det danffe Sprog hører med til de ſtandinaviſke eller nors 
biffe Mundarter, der rimeligviis har famme Nedſtammelſe 
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ſom det tydſke, hvormed det har faa megen Lighed Det 
gamle nor diſke Originalſprog har udentvivl bedſt vedlige— 
holdt fig paa Island. De gamle Stjalde beſang Heltenes 
Bedrifter og fulgte dem ofte paa deres Tog, Ja deeltog 
endog-med i deres Foretagender. I den ældre Zid betjente 
man figaf Runeſkrift, ſom indhuggedes i Stene, 
hvoraf man endnu har adffillige. Man mener endog af O— 

thin ſtal have indført Ruiner. Bed Chriſtendommens Ind> 

førelfe af Ansgar og andre bleve de Danſte ogſaa noiere bes 
kjendte med, Skrivekunſten. Knud den ſtore bidrog ſaavelſom 
hans Gemalinde Emma meget til EChriſtendommens Frem— 
me; han ſendte angelfachfiffe Lærere til Danmart og ſtif— 
tede nye Bifpedømmer. Han fremmede ogjaa Handelen 
og Induftrien, lod præge nye Mynter, gav flere og mere 
beſtemte Love. Strar efter Chriſtendommen, kom og Rid— 
dervæjenet til Norden og fandt let Adgang hos Foli, der 
havde faa megen naturlig Lyſt til driftige Foretagender. 
Ridderſpil svedes ved Hoffet . De Danſte deeltoge ligele— 
des i Korstogene, Denne Ridderaand havde viſt nok betys— 
lig Indflydelſe paa den danſte Poeſie, ſom vi kan fee af de 
gamle Kæmpevifer af hvilke de fortjente Litteratorer R+ 
gtyeruyp og K. L. Rahbek have nyligen foranftalte£ 
en intereſſant Udgave med vigtige Bemerkninger. Bel er 
diſſe Kjæmpevifers poetiffe Bærdie meget forſtjellig, men de 
fleſte indeholde dog nogen naturlig Poeſie og udtrykke den 
originale Nationalitet, De nyere danſte Digtere have efte 
taget Stof af Kræmpeviferne til deres Arbeid, — De førfte 
danffe Hiſtoriker ere vend Aageſen 1188 og Gare 
Grammaticus (1204), Tom begge efter Erkebiſtop 
Abſalons Opmuntring forfattede Fædrenelandets His 
ftorie paa Latin. Den Forſtes Vært er en fort Hiſtorie fra 
300-1186(SuinonesAggonis opuſcula-Sora 1642.8). Den ſid⸗ 
fie er en udførlig DanmarksHiſtorie fra de eldſteTider, flere 
Gange overſat. Island havde ogfaa en ypperlig Hiftorie- 
ſtriver at opvife paa famme Tid: Gn orrofjSturlies 
fon, der fom Forfatter af Heimskringla og Edda har 
gjort fig udødelig. Jen lang Rætte afAar gjordes lidet els 
ler intet for Videnſfaberne, og Culturen ſtred langſomt 
frem, Paadenne havde Reformationens Indforelſe (1536) 
en afgjort Indflydelſe. Den gav Anledning til adffillige 
JÆmners Drøftelfe, dog var bet almindelig blot theologifke 
Materier, Univerſitetet, ſom Chriſtian den forſte ftiftede 
var ſat i en bedre Stand af Chriſtian 3die, og Bogtrykker— 
Tunften vifte fig ogfaa virkſom i Danmark, desuagtet vares 
de det lenge inden den danſke Litteratur vilde trives. De 
Lærde ſtreve paa Latin, ved Hoffet taltes Tydſk. Reforma— 
tionen kom fra Tydſtland og befordredes tildeels ved Tyd— 
ſte. Herved erholdt det Tydſke en afgjort Indflydelſe. De 
danſke Skrifter vare endnu yderft faa og indſtræenkede fig 
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fil en Overfættelfe af Bibelen og Endeel ubetydelige theo— 
logiſkte og Moerkabsbøger. Førft længer hen i det 16de 
og i det 170, Aarhundred uddannedes det tanffe Sprog til 
Bogſprog og udmærkede fig ved fin melodiffe Blødhed og 
Vellyd, forenet med betydningsfuld Kraft  Danmart 
havde del imidlertid havt udmærtede Lærde, men de hav— 
de ei ſftrevet Noget paa Danſt; faaledes levede den berømz 
fe Tycho Brahe (fee ham). under Frederik 2 og 
Chriftian den 4de eg berigede Aſtronomien overordentlig 
ved fine Jagttagelfer. Refenius, Broch mand 
og Hvidtfeldt ere ogfaa bekjendte fra denne Zid. 
Tjen fidfte har ferevet en Danmarks Hiſterie. Ogſaa den 
ældre /Bartholin Ole Worm og Longomons 
fan us levede under Chriftian 4des Megtering. Den ſto— 
re Mediciner Fh. Bartholin blev befjendt ogſaa 
for Fremmede, ligeledeg den fortjente Mathematiker og 
Uftronom Ole Rømer. Til Videnſkabernes Frem— 
me ftiftedes nu og Bibliotheker, ſaaledes var Grunden 
Lagt til det ſtore fongelige- Bibliothek og Univerſitets Bi-= 
hliotheket under Frederik Zzie. Paa det danſke Sprogs 
Opkomſt arbeidede en Dr. Kingo, BiſkopArreboe 
og Veder Sy v, der har gjort fig fortjent ved Kjæms 
pevifernes Udgave og ved fine Ordſprog, Ffaavelfom ved fin 
Grandffning over Sproget, Men af alle danſtke Litteratos 
rer har vel ingen virfet meer fil Almeenoplysning, Tænt- 
ning og Almuedannelſe end vor fortræffelige Ludvig 
Holberg (fee denne Art). Han ſtrev næften i alle Lits 
teraturens Grene og næften i Alt med uopnaaelig Origina— 
Litet. Hang Comoedier røber den ægte Menneſke— 
fjender og ſpilles endnu med almindeligt Bifaldz hans P es 
der Vaargeret Meſterſtykke i den comiſte Cpopoe 3 
hans Niels Klim, hans Breve, hans hiftoriffe Værter 
vife og alle Holbergs Genie, omendſtjondt de have forſtjel— 
ligt Værd. Rahbek har nyelig foranftaltet en Udgave af 
hans ſamtlige VWærfer, Videnſfaberne havde ved Hols 
berg faaet et Stød; og et Exempel var givet, ſom maatte 
vælte Lyſt til Cfterligning, hvor vanſteligt det og var blot 
at komme def nær. Holberg naaede vel ingen, men der 

arbeidedes ifær i den fidfte Halvdeel af det 18de og Begyns 

Delfen af det 19de Aarhundred med Held i Videnjfabernes 
forſtjellige Grene. — J Philoſophien har Danmark ikke 
mange Lærde af fremviſe. Tilde udmærfede høre den pas 

tridtiſke, kraftige T. Rothe, der har ffrevet om Chris 

ſtendommens Virkninger, Lehnsveſenet m. m. Birck—⸗ 
ner, Forfatter afet Verk om Trykkefriheden, fortjener 
her en Plads, Treſchow, ber ſom Profeffor ved Kjøs 
benhavns Univerfitet, gjorde. fig fordeelagtig bekjendt. 
Bafſtholm har forfattet adffillige Værker i den popu— 
lære Philoſophie. Lovkyndigheden har adſtillige Navye at 
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opvile, Kofod Ancher har ffrevet den danfie Lov— 
hiftorie, Kongslev, Stampe, Cdvard Col 
bjørnfen, Ørfted have ſtore Fortjeneſter af det Ju— 
ridiſte. — Medicinen bar alerede i det forrige Aarhun— 
bred været heldigen dyrket, En Mængde Forelæsninger af 
de medicinfÉe og chirurgiſte Profeſſorer ſamt practiſke Jag— 
tagelſer befordre ſerdeles dens Studium. Til dens Frem— 
m: er det chirurgiſte Akademie og det medicinfe Selſkab 
ſtiftede. Winsløw, Callifen, GCGartorf ere 
befjendte Navne, En ftor Mænyde af vore nu levende Læz 
ger bidrage færdeles meget til at fremme medicinſte og His 
rurgiſte Kundſkaber. — Theologien har havt mangfoldige 
Dyrkere i Danmark, Blandt dem børinævnes Nold, 
Worm, Roſenſtand, Hersleb, Balle, Muͤn— 
ter, Hornemann, E. og 3. Møller. Som geiſt⸗ 
lige Talere ere laufen, Pavels Hiort, Holm, 
Phum, Gutfeldt, Mynfter, Grundtvig, 
øg flere befjendte, og tildeels udmærkede. I Vhyfit og 
Chemie har Danmarkhavt Krattzzen ſt e in og Abild 
gaard og har endnu Profeſſor Orſſt ed. — Naturhi—⸗ 
ſtorien alerede dyrkede af Pontopidan og Gun— 
nerus; fiden have Oeder, Holmſtiold, Vahl 
beriget den. — Botanikens Studium er befordret ved An— 
leggelſen af den botaniſke Have. Alerede tidlig havde 
Danmari finZycho Brahe og Longomont as 
nus. Ole Rømer, havde og ftore Fortjenefter i Mas 
thematik og Aftronomie, fiden have Kraft, porre 
bow, Geus, Bugge m. fl. arbeidet for Aſtronomien 
og Mathematiken. — Hiftorien og Antiquiteterne have 
havt heldige Oyrkere. Foruden de ældre før nævnte ſom 
en Reſen, Hvidtfeldt, Holberg have-vi en 
Gram, ZTorfæué, Langebek, den utrættelige og 
grundlærde P.F. Suhm, Lurdorph, Garſtens, 
Rothe, Sneedorf, Malling, RNyerup, 
Kallj Engelstoft, Muͤnter, E. og 3. Møller, 
Werlauf, W.Simonſen, Molbech, G.Baden. 
Hø ft og flere, Den gamle Philologie er grundigen dyrket 

-afen Baden og Zhorlacius. Blandt flere Dyrkere af 
det islandſke Sprog fortjener Hr, NR afE at nævnes," Han 
er Forfatter af en islandſt Grammatik og har bereift denne 
spe for af gjøre fig nøiere befjendt med dens Sprog og 
Mæriværdigheder, De ffjønne Videnſkaber have havt hels 
dige og talentfulde Dyrkere i den ſenere Tid. Den danſke 
Yrola er bearbeidet af &needorf i hans patriotijée 
Tilffuer, Wielandt, Rothe, Suhm, Baden, 
Rahbek i fine' profaiffe Forſog og i andre Værter, 
Malling, Baggeſen, Øblenfchlæger, Ny 
vrupm. fl. Digtekunſten har blomſtret ſerdeles, Alere— 
de fer Holberg havdeden en Arreboe, en Bording, 
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Delt; Kingo, Sorteruyp: Cfter: Holberg uds 
dannedes Poeſien til ftørre Fuldkommenhed. Faſting, 
Sully Sit man, etTtodLerne Storme iz 
ber men fornemmelig den ſtore Tragiker og høie Sans 
gerEwald og Comiferen Wesſel forherli— 

gede deres Tidsalder. J deres Fodfpor gif en Mængde 
Myere. Tode, Zhaarup, VWram, Gander, 
Nahbek, og flere. J Bid og Originalitet ftaaer & a gs 
gefen høit; ſom frugtbar Drammatiker har ingen af de 
Nyere udmærket fig fom Adam Ølenfchlæger, 
Forfatter af Hakon Jarl, Arcel og Waldborg, Corregsio og 
flere fortrinlige Verker, Goͤthe ſiger om ham, at han 
blandt alle nu levende Tragiker felv de tydſte ev den meeſt 
originale, Ingeman henhører til: Danmarks elffvær- 
digſte Digtere, — Fr, Schlegel (D. Mufeum Febr. 
7812) dømmer ſaaledes om den danſke Digtekunſt: „J den 
ſidſte Deel af det I8de Aarhundred, da Poeſien ſyntes at 
uddøe hos andre Folk, har ingen Nation uden den tyd⸗ 
fe, frembragt faa udmærkede Digtere fom den danſte. 

Til Kunfternes Fremme er ftiftet et Maler- og Billede 
huggeracademiet. Blandt Danmarks meeſt udmærfede 
Kunſtnere maae man telleen Fuul, Abildgaard, 
Héaier, FOT. enge NM, SD 4 0 ——— 
Eckersberg og flere fom Malere ;. Wiedewelt dt, 
Dajon  ogdenmulevende Thorwaldſen, der ope 
holder fig i Rom, have arbeidet i Billedhuggerkunſten. — 
Videnſkabernes og Kunſternes heldige Dyrtelfe have bidra— 
get til Udbredelſe af Smag og almeen Oplysning ,… hvori 
den danſte Mation ei ſtager tilbage. 

Dante (egentlig Durante) Alighieri, denne 
ældfte og ſtorſte blandt de nyere italienſte Digtere, hvis 
driftige Land naaede Middagshoiden, medens Videnſtkaber—⸗ 
nes Morgenrøde neppe var brudt frem over Europa, blev 
født i Flovents 1265. Om hans Dannelfeshiftorie vide vi 
Tun lidet, uden af han ſom ham felv ſiger, varen Difcipel 
af Brunetto Larini, en, [om Digter, Lerd og 
Statsmand berømt Florentiner. Tidlig vakte Kjerlighed: 
til Beatrice Portinari hans Aand og nærede ben hans hele 
Livigjennein. Han ſtuderede Philoſophie t Florents, Bolog⸗ 
na og Padua, ſiden Zheologie i Paris og dyrkede tillige den 
latinſte Litteratur. Medens han ſaaledes var befkjeftiget 
med at udvide fine Kundſkaber unddrog han fig dog ikke Fæ-z 
drenelandets Zjenefte; han opofrede fig famme baade ſom 
Kriger og Statsmand. J Aaret 12839 fegtede han ved 
Cawmpaldino imod Aretinerne og 1290 ved Caprona imod 
Pifanerne. Desuden gik han ſom fin Republiks: Gefandt 
fil Rom og forſtjellige andre Poffer« Han giftede ſig med 



"Dan 29 

en DatterafManettoDanati oqblev 1300 ophøtet 
til Prior eller overſte Magiſtratperſon i fin Fædreneftad , 
dog til hans egen Ulykke. Florents var dengang forſtyrret 
ved en indvortes Zvift imellem Bianchi et neri (de Hvide og 
Sorte). Det førfte Partie, ſom det ſvageſte, ſogte Hielp 
hos Pave Bonifacius 8de. Denne beſſuttede af ſeg⸗— 
de Carl af Valois, Philip 4 af Franferigs Broder, dens 
gång i Rom, til Florents for at bilægge Urolighederne. 
Dante modfatte fia fom Prior dette Forehavende, fordi 
han frygtede farlige Følger for Statens Frihed og blev 
derfor tilligemed Hovederne for Partiet Bianchi forviift 
1302 og berøvet fine Godſer, ba han ei kunde betale den 
ham paalagte Vengeftraf af 8000 Livres. Hans, følgende 
Levnet varen næften uafbrudt Kjete af Modgang. Han 
tilligemed de øvrige Forvifte floge fig fil Keiſerens Partie, 
da de alene paa denne Maade funde vente af blive ind« 
ſatte i deres Fædreneland "igjen. Talrige Stader i hans 
Digte beviſe dette og indeholde de bitreſte Angreb mod 
Kirkens Overhoved. Dante levede nogen Zid i Arezzo; 
forſt, da man forgjeves havde forføgt 1304 at tiltvinge fig 
Optagelſe i Florents, forlob han Tofcana og begav fig til 
Alboin della Scala i Verona, ſom ved den udmærkede Uns 
derfføftelfe han vifte Lærde og Videnſkaber havde faaet 
Tilnavnet den ftore, Men Dante havde intetſteds Roe. 
Foruden aͤdſtillige italienffe Steder beſogte han. og Paris 
og Sachſen, Han forføgte ved Henrik 7des Sjelp at foms 
me fil tilbage til Florents, men ogfaa dette flog Feil. 
Sine ſidſte Aar tilbragte han i Ravenna hos Guide Novello 
da Palenta, Stadens Herre, der fom en Ven af Videnſka— 
vberne gjerne tilftod ham eft Fried hos fig. Her døde han 
den T4de Sept. 1321 øg blev begraven i Minoriternes Kir 
fe, hvor den venetianſke Patricier Bernhardo Bem— 
bo, Fader til den bekjendte Cardinal, 1483 lov ham op⸗ 
rette et prægtigt Minde. Florentinerne, ſom havde for— 
fulgt Dante, medens han levede, beftræbte fig nu for at 
gjøre deres Forſeelſe god igjen, ved af viſe hans Erindring 
den Hæder, ſom de havde negtet ham ſelv. De opſtillede 
offentlig hans af Giotto malede Billede, reclamerede, 
ſtjsndt forgjeves hans Uffe af Indbyggerne i Navenna og 
lønnede en Lærd for at holde offentlige Forelæsninger over 
hansDigt. Boccaz ftildrer ham ifit Vita di Dante, fom en 
Mand af alvorlig men blid Characteer. Giovanni 
Villani derimod gandſte anderledes. Af 6 Børn, han 
efterlod, have hans to ældfte Gønner Pietro og Ja— 
cøpo gjort fig bekjendte ſom Lærde og blandt andet fEres 
vet en Gommentar over deres Faders Digt, hvilken dog ei 
er kommen for Lyfet. Dette Digt divina Comoedia, der 
fra 1472 har oplevet 60 Udgaverogen Mængde Commen⸗ 
tarer, beftaner af3 Dele, Helvede, SFjersilgen; 
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øgParadiis, af hvilfe man har kaldet det førfte- pla» 
ſtiſt, det andet pittoreſt og det .tredie muſikalſt. Benæv= 
nelfen Comoedia grunder fig paa Dantes Foreſtilling. Han 
figer i fit Verk de eloquentia vulgati: Tragoedien ſtal i Bes 
gyndelſen være roelig, men tilfidft ſtrekkelig, med Comoe—⸗ 
dien derimod er det omvendt; den Begynder alvorlig og 
haardt, men ſtrider frem til etlykkeligt udfald.  Zillæg= 
get divina fsiedes førft fenere til af andre; Digteren felv 
kaldes i de ældfte Udgaver il divino, il theologo,. — In— 
gen Digter bærer fin Tids Præg faa fynligt ved fig ſom 
Dante, men ingen ſtager tillige faa høit over den, Med 
Rette betragte Italienerne ham ſom Skaber af deres poe— 
tijfe Sprog og deres Poeſies Faber. Den bedſte Udgave 
af Dante er af Lombardi (Rom 1791 1 3 Bind.) Danfe har 
desuden ſtrevet lyriſte Digte, der ei ere ham mindre værdis 
ge end hint fore Digt. — Endnu bør nævnes. hans pro-z 
farffe Vært ilconvito (Gjeftebudet) hvorom Bouterweck fi- 
ger, at det fan ftilles ved Siden af Oldtidens beromte— 
fire Værter, — Navnet Dante har man og. tillagt Pi e- 

"fro Vincenzio af Familien Rainaldi, fordi han 
ftræbte at efterligne Dante i Poefien, Han og hans Fami—⸗ 
Lie ér meget berømt i Mathematiken. — Zohan Ba vs 
tifta Dante fra Perugio, ogſaa bekjendt under 
Navnet Dædalus, befad en ſtor mechaniff Ferdig— 
hed. Han gjorde alerede i det inte Aarhundred Forføg 
paa at flyve og floi nogle Gange over Søen Perugia. 

Danton (George Jacques) født den 26de Oct. 
1759 var førft Advokat eg fpillede derpaa en vigtig 
Rolle i den franffe Revolution,  AUlerede hans Ud— 
vortes var ufædvanligt og paafaldende. Hans Vært var 
colloſal, hans Omrids athletiſt, hans Træt haarde, ftærke 
og modbydelige, hans Stemme ryſtede Salens Hvælvinz 
ger, hang Veltalenhed var heftig, hans Billeder fjæmpes 
mæffige og hans Indbildningskraäft ligefaa gigantiſt, ſom 
hans Udvortes , for hvilket enhver ffrækfedes tilbage og 
ſom St. Juſt udtrykte fig, Friheden felv ſitrede. Diffe Egen— 
ſkaber erhvervede ham Indflydelfe i Begyndelſen af Revolu— 
tionen, og man face ham fom Robespierre med Stadighed 
firæbe efter Dictaturet. Efter Ludvig 6des Paagribning i 
Varennes præfiderede han i Marsmarkens 'Forfamling , 
hvor man forlangte Kongens Affættelfe. Hans. Anfeelfe 
tog tili Paris og han tog Deel i de vigtigſte Begivenhe— 
der, Efter Ludvig 16des Fald den 10de XAug- blev Danton 
Medlem af det fuldbyrdende Raad , erholdt Fuftitsdepars 
fem. og tilrev fig Udnævnelfen af Agenter ved Armeerne og 
i Departementerne, hvorved han erhvervede fig mange 

Creaturer. Penge flød ind paa ham fra alle Sider og bort: 



s Dan 31 

ødfledes igjen fom Sold for Forbrydelſe til hans Saandts 
langere. Man beffyldte ham vift ikke med Uret for af Fa— 
natismus af have forberedet Septemberfcenerne…  Prensz 
ſernes Indmarfch i Champagne udbredede clmindelig, Be— 
ſtyrtelſe i Hovedſtaden. Alle Miniſtrene, de meeſt udma r⸗ 
fede Deputerede og Robespierre felv, der dengang frygtede 
Brifjot ;. forfamlede fig hos Danton, fom alene beholdt 
Mod, rev helte Beſtyrelſen til fig, ordnede Forfvarsvæfenet, 
hvorved alle vaabendygtige Franſke bleve drevne til Grænds 
Jerne og hindrede TForiamlingens Flytning paa hiin Side 
Loire. Danton vifte ved denne Leilighed et ophsiet Mod. 
„Betragter mig, ubbrød han, Naturen har givet mig Fri— 
hedens mørte og ſteerke Udſeende. Jeg har Hjelpemidler i 
Hjernen, der kunde bringe Jordkloden til at ſtjelve. Fædrez 
nelandet er i Fare; for at. redde det behøves Driftighed , 
ſtedſe Driftighed og Intet andetend Driſtighed.“ Fra det— 
te Tidspunkt fÉriver det indgroede Had fig, ſom Robespiers 
re nerede imod ham, han kunbe aldrig tilgive ham ben 
Overlegenhed, han ved denne Leilighed havde lagt for Da— 
gens Rodttil at gjøre Regnſkab for fit Miniſteriums hems 
melige Udgifter, paaſtod han at Udgifterne i Revolutions— 
fiden Fun lode fig betegne i Maſſe. Gan ſtemte for Døt:ss 
ftraf mod de tilbagevendte Udvandrede og paafog fig Gubs— 
tjeneſtens Forfvar. Kampen mellem Gironde⸗ og Bjergs 
partiet antog hver Dag en alvorligere Characteer. Dans 
fon ſyntes at frygte Følgerne af. denne Uenighed. J Ans 
ledning af Gudstjeneften forbandt han fig nøjere med Ro— 
bespierre for at bringe Hebert og hans Zilhængere paa 
Schaffottet; men deres Forening var ei af lang Varighedz 
det hemmelige Fiendſkab, fom fandt Sted imellem dem, 
faldt fnart i Hinene. Danton vilde tilintetgjsre den 
Deſpotismus, fom Robespierre udøvede i begge. Commi— 
teerne?, og Robespierre arbeidede paa at ſtyrte ham for 
at ftille fig af med en farlig Medbeiler. St. Juſt indgav 
en Beretning om ham i Velferdscommiſſionen, og Danton 
blev hæftet om Natten den 31de Marss- tillige med dem, 
man kaldte hans Medſkyldige. Han blev bragt i Forva— 
ring i PalaissLuremburg, vifte en tvungen Munterhed og 
tilſtod Lacroir, at han i Forveien var bleven underrettet 
om fin Heftelſe, men ei havde kunnet troe den. Da han 
kom til Conciergeriet blev hans Mine møre, og han ſyn⸗ 
tes at ſtamme fig over at være bleven bedragen af Kobegs 
pierre, Alle hans Zaler vare en afſtikkende landing af 
Fortrydelſe og Stolthed, Ved fit Forhør fvarede han med 
fuldkommen Rolighed: „Jeg er Danton, bekjendt nok i 
Revolutionen; min Bolig vil ſnart være et Intet, og mit 
Mavn vil leve i Hiſtoriens Pantheon, Den ste Apr, dom⸗ 
te Revolutionsretten ham til dode, ſom Medſtyldig i en 

" Gammenfværgelfe tit Monarkiets Gjenoprettelſe. pan 
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befteeg Karren med Mod; hans Hoved var opløftet og hans 
Blik, fuldt af Stolthed. Selv ved Schaffottets Fod ſyn⸗ 
tes han at byde over Mengden. Med Følelfe erindrede 
han fig fin Familie og var ef Hieblik rort. O Min Kone, 
o mine omt Elſtede, faa ſtal eg da aldrig fee Cder mere, 
udbrød han.“ Derpaa afbrød han fig hurtig: ”,,Danton , 
ingen Svaghed! og beſteeg Schafottet.“ Fattig og for> 
gjeldet før Revolutionen, efterlod han en anfeelig Formue, 
ſom fornemlig hans Sendelſe til Belgien havde forøget. 
SF øvrigt bliver Danton cen af de mæriværdigfte Charac⸗ 
terer der fornemlig have udviklet fig i den franſke Revos 
Lution; enhøift eiendomlig Blanding af Storhed, Kraft og 
Mod med Gruſomhed, Egennytte og Svaghed. 

Danzig, en vigtig Handelsſtad og Fæftning ved 
Weichſelens Udløb i Øfterføen, ligger i en ſmuk Egn. For— 
ftæderne:fraregnede er den noget over en hatv-Miili Om= 
freds; men den er hverken vregelmæsfigt eller ſmukt bygget, 
har 5 til 6000 Huſe eg 48000 Indo. Dens ſtjsnne Havn 
og fordeelagtige Beliggenhed ſtaffede den tidligt” ſtor Ind— 
flydelſe paa Land- og Søhandelen og den var allerede et 
vigtigt Medlem af den gamle Hanſe. Dens Navn forefom - 
mer alerede i det Iode Aarhundred, Gedance, Gedanſk. 
Danffe, ſom maaffee have givet Staden Savn, Svenſte, 
Pommeraner og tydſke Riddere ſtrede om Landet, hvori 
den ligger. Staden tiltog efterhaanden ſaaledes i Vel—⸗ 
ftand og Kraft, af den i Aaret 1454 erklærede fig uafhæn=" 
gig af den polffe Krone og blev ſnart erklaret felvftændig 
'af famme. Staden havde fin egen Lovbog og erhvervede 
fig et betydeligt Diſtrikt. Kongen af Polens Magt repræs 
fenterede et Medlem af Statsraadet, fom aarlig afverlede 
og blev faldet Burggreve. Staden flog fin egen Mynt 
med Kongen af Polens Billede. holdt fin Sekreteer i War— 
ſchauſog gav ved Rigsdage og Kongevalg fin Stemme ves 
Deputerede. Aar 1557 havde Danzig erklæret fig for Maxi— 
milian 2den. En Beleiring, der et var af ſynderlige 
Følger, ſtraffede Staden derfor. Dette var den forſte 
man kjender. Danzig kaldtes Nordens Kornkammer og 
Havde ſtore fvære Feſtningsverker, var omgivet med høie 
Volde og mod V. og Norden af Hoie, der rakte over Stats⸗ 
taarnene. Blandt diſſe Høie udmærke. Bifchofsberg og 
Hagelberg fig. Til Weirelener Staden næften utilgjen— 
gelig formedelft Skove eg Moradſer, og de lavere Steder 
kunne (æftes under Band. Diſſe Omftændigheder gave 
Staden en politiſk- og militær Værdie, Hiin fabte den 
ved Preuffens Udvidelfer, og denne var fun Staden til Be— 
fvær. Fra 1772 var Staden ligeſom omgivet af Preuſſens 
Diftrift, den ſterke Told trykkede overordentligt. Han— 
det, Kunſtflid og Folkemengde tage af og det Hnſte at 
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fomme aldeles under Preuſſens Herredemme ſyntes det 
fornuftigfte. Det gif ogſaa virfelig for fig, og Danzigs 
Udenværfer blev efter Convention befat af Preuſſerne den 
28 Mai 1793. Folket greb dog til aaben, en Fort Kamp 
opſtod, ber endte fig efter faa Dage med Stadens fuld— 
komue Underkaſtelſe. Kongen havde lovet at gjøre Alt for 
at befordre Stadens Velſtand og den opblomſtrede virke— 
Lig igjen under Pceuſſens Herredbømme.. Den nød fin Ro— 
lighed med Klogſkab indtil Udbruddet af den preusfifÉ- 
franfte Krig. Den 7de Marts 1807 blev den indſluttet af 
et franſt Beleiringscorps, og maatte efter at havet 4 U— 
ger udholdt et frygteligt Bombardement overgive fig den 
24de Mai, Kun Mangel paa Munition og et menneſte— 
kjerligt BUE paa Stadens og dens Indbyggeres Tilſtand, 
kunde bevæge .den heltemodige Commandant, Greven af 
Kalkreuth, tilat overgiveFæftningen til Marſchal Lefeb⸗ 
vre, fiden Hertug af Danzig, paa famme hæderfulde Bee 
fingelfer fom han engang havde tilffaaet denne ved Main— 
ges Erobring. Ved Filfirfreden lev Danzig erflæret for 
en fvi Stad under preusſiſt og ſachſiſtk Beſtyttelſe og er— 
holdt et Diſtrikt af to tydſke Miles Gjennemfnit fra Sta— 
dens Udenderker. Efter Fredsſlutningens Ord ſtulde S tas 
den ſtyres efter égne Leve, men en frarſt General: Gouvers - 
neur ledede ſiden Stadens Antiggender, ogTapoleons Lovbog 
blev indfert den iſte Juli 1808. Ved Antagelſen af Contis 
nentalſyſtemet ophsrte aldeles Danzigs Handel med En— 
gelland, dog havde Staden endnu en ubetydelig Handel 
med Hertugdommet Warſchau og det nordlige Preuſſen. 
Staden havde ffjønne Manufacturer og Fabriker af Gulds 
og Sølv Border, Klæde, uldne Zøierog Karduan, Farves 
tier, Sukkerſyderier, Brendeviins- og Liqueurbrænz 
derier, Vitriotfabrik, Potaſte- og Salpeterfyderier ꝛc. 
De fortrinligſte Handelsartikler vare dog ftedfe Korn, ſom 
førtes til Danzig fra Polen ned ad Weichſelen, Træe, Læs 
der, Pelsverk, Smør, Tælle, Vor, Honning, PotafÉe , 
Hamp og Hør. For Kunfter og Videnſkaber ſaavelſom 
for Underviisningen var tilſtrekkeligt ſorget. — Ved de 
Franſkes Tilbagetog i Begyndelfen af 1813, kom Staden 
paa nye i Beleiringstilftand og derved faavelfom de her— 
ſkende Sygdomme i en befllagelfesværdig Tilſtand. Foden 
fidfte Halvdeel af Aaret blev Beleiringen dreven med mere 
Alvorog i Januar 1814 blev Staden overgivet fil de preus— 
fiffe og rusſiſte Tropper under Hertugen af Wuͤrtembergs 
Commando, ? 

Daphue, en Datter af Flodguden Peneus, blev 
uophørlig forfulgt med Kjerlighed af Apollo, ved hvis Lift 
hendes Elffede Leucippus var omkommen. * for hans 
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Bonner ufslſomme Nymphe anraabte endelig Jorden (ef⸗ 
fer andre fin Fader Peneus) at optage hhende i fit Skjed. 
Hendes Bøn blev hørt: J det Øfedlit Apollo med udſtrakte 
Urme vilde omfavne hende, ftandfede hun pludfelig i fin 
Flugt, hendes Fødder rodfæeſtedeſig til Jorden, hendes 
Arme bleve til Grene og Apollo omarmede iftedet for Daph⸗ 
ne det ham fiden helligede Laurbærtræe. ” 

” 

Daphnis, Søn af Hermes ogen Nymphe, roſes 
efter ſiciliſte Hyrdeſagn, ſom Opfinder af det bukoliſtke 
Digt og for ſit Spil paa Hyrdeflsiten. Han vogtede fine 
Kser ved Ætna. En Nymphe Echenais, der elſtede 
den fienne Yngling, truede ham med Blindhed, hvis han 
povede at elſke en anden. Veruſet i Viin af en ſicilianſk 
Fyrſtedatter, forglemte han fig og paadrog fig den lovede 
Straf. ” Nogle lade ham døe af Rummer, Andre af Nym— 
phen forvandle til, Steen. Alle Nympher begræde hans 
Dod og Hermes hævede ham'til Himmelen. Paa det Sted, 
han var død, udflod en Kilde, ved hvilfen Sicilianerae 
ſiden aarlig ofrede. 

Dardanos, Dardanus, Stamfader fil de 
trojanſke Konger, en Søwraf Zeus og fom nogle Fabler 
fortælle af Electra, vandrede fra Gamotrace (efter Andre 
fra Arkadien, Creta 20.) til Phrygien og nedſatte fig i 
den Egn, ſom fiden faldtes Troja. Per byggede han enStad, 
der efter ham blev faldet Dardanum eller Dardanus. Han 
avlede med Bateia, Teukros's Datter, ſom alerede forhen 
var vandret herhid fra Attila, Erichtonius. Hans Efter— 
kommere faldes hos Digferne Dardaner. Dette er og 
Navnet paa en arkadiſt Stamme, hvis Hiftorie man fortæl: 
ler i en Fabel omen anden Dardanos. : 

Dardanellerne kaldes de fire fafte Slotte ved 
Helleſpont, hvoraf fo ligge paa den europæiffe eg to paa 
den afiatiſte Side og beherſte Canalen eller Strædet ſom 
ogſaa faldes Strædet ved Dardanellerne og 
forener Yrchipelagus med Marmorahavet. De funne ans 
fees fom Nøglen til Conftantinopel, Den førfte Indgang 
i Dardanelcanalen forfvares, af to ligeoverfor hinanden 
paa hver fin Kyft liggende Slotte, ſom kaldes de nye 
Slott er fordi de bleve anlagde i Midten af det 17de 
Aarhundred under Muhamed ade, forat ſikkre de tyrkiſke 
Flaader mod Venetianerne. Afſtanden mellem diſſe Slot— 
te beløber fig næften til 2000 Favne Efter diſſe følge de 
gamtie Sltotte, ſom Muhamed 2den lod opføre ſtrax 
efter Conſtantinopels Erobring og hvilke ei ligge over 750 
Toiſer fra hinanden. Længere hen bliver Canalen ends 
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nu ſmallere og halvanden Miil fra de gamle Slotte nærme 
Landfvidferne fig hinanden til 375 Toiſer og danne det 
Smalleſte af Strædet, fom er bekjendt af Leanders natlige 
Dvergang til Hero, af Ferres's Broeog af Solimans 
Obergang paa en fimpel Flaade. Det er ei befæftet og fo— 
rer ud i det aabne Hav, men 60 Mile derfra ligger def os— 
manniſtke Riges Hovedſtad ved en auden Canal, ſom fore— 
ner det forte Hav med Søen Marmora. De ſorgloſe Tyr— 
fer have i Tillid til Dardanelſlottenes Rygte, holdt dem i 
faa maadelig Forſvarsſtand, at de alerede 1770 vare gand⸗ 
fÉe forfaldne og paa den afiatiffe Side var fun eet enefte 
Batterie, fom var halv nedfaldet. Da derfor den rusſiſke 
Admiral Elphingftone med en Cffadre af 3 Linieſtibe og 4 
Fregatter forfulgte 2 tyrkiſte Linieſtibe og den 26de Juli 
1770 feilede forbi Dardanellerne fyrede man vel paa ham, 
men man kunde af Mangel paa Munttion fun gjøre et Skud 
med hver Canon, faa han begunſtiget af en ſterk Sydvind 
kom igjennem uden at træffes afen eneffe Kugle. Da' han 
imidlertid til fin JÆrgrelfe faae at de øvrige Skibe gi fulgte 
ham, lod han fig noie med aft [eile videre i Strædet, værs 
digede De tyrkiſte Batterier ei ef Stud og vendte derpaa unz 
der Paukers og Trompeters Lyd tilbage. Advaret ved 
bette uventede Tilfælde antog Porten Baron Totts Tilbud, 
fon lovede af fætte Slottene iftand igjen og opfyldte dette 
Løfte faa fuldfomment at te efter nogle Uger befandt fig é 
en ubetvinaelig Tilftand, Men Tyrkernes Lethargie førgede 
et for deres Vedligeholdelſe og i Maret.1793 domte Eton, der 
længe havde været engelſt Reſident i Tyrkiet i ſin Skildring 

afdette Rige, at en Flaade lettelig kunde paſſere de faa fryga 
tede Dardaneller, Paa hver Bred, fortæller han, ſtaae 14 
Kanoner, fom man lader med Haubitzgranater; Stykkerne 
ere af Metal, med 256 ſom Mørfere, 22 engelffe Fod lange 
og 28 Zommer i Gjennemfnit. De ligge næften lige med 
Vandets Overflade i hvælvede Skydehuller med Jerndorre, 
fom man aabner naar man vil fyre dem af. Kuglerne ræts 
Te fra Europa til Aften og omvendt, Diſſe uhyre Stykker 
ligge ei paa Lavetter, men paa Jorden med Bagdelen imod 

$ en Muur; de funne ei ſtilles, men Kanonerne maae vente, 
indtil Skibet, man vil træffe kommer lige for Mundingen, 
man behøver en halv Time for at lade eet af diffe uhyre 
Stykker. — At denne Skildring var rigtig beviſte Admi— 
ral Duckworth, form med 8 Linieſtibe og 4 Fregatter 
foruden Brandere og Bombardeerffibe, den 19de Febr, 
1307 om Morgenen, gif igjennem Dardanelftrædet uden 

Tab og vifte fig med en fiendtlig Flaade for Conſtantinopel 
den 20de. Denne ſtulde ved fin Nærværelfe underſtotte de 
begyndte Underhandlinger, men udreftebe et hvorimod 

2 



36 Dar 

Tyrkerne imidlertid med den framffe General Sebas 
ſtianis Hjelp vare faa ivrigt beſtjeftigede med at ſikkre 
Conſtantinopel mod Angreb og fætte Dardanelflottene i 
Stand, af Duckworth den 2den Marts ei uden Tab kunde 
vende tilbage, hvilket efter hans egen Zilftaaelfe gte Dage 
fildigere vilde været umueligt, 

Darien, en Deel af TerrasTirma i det ſpanſke Syd— 
amerifa, danner en frugtbar, fun ved Kyſterne bjergig og 
og ſtovrig Landtunge, der ogfaa kaldes Landtungen ved Paz 
nama. Deraf ogſaa Bugten ved Darien, 

i 

Darius, Navnet paa flere perfiffe Konger, efter 
Andres Mening Kongetitelen ſelv. De meeſt mærfværdige 
af dette Navn ere følgente: 1) Darius, den fjerde 
Konge i Perfien, Søn af Hydaſpes, Statholder i 
Perfien, tiltraadde Sammenfværgelfen mod den falſte 
Smerdis der havde bemægtiget fig den perfiffe Throne. 
Efterat have ryddet Ufurpatøren af Veien beftemte de 
Sammenfvorne, at ville komme fammen før Sølens Opgang 
og, at den fulde være Konge, hvis Heſt førft vrinffede mød 
den opgagende Sol. Darius's Staldmeſter hørte dette og 
bragte om Natten fin Herres Hingſt fammen med en Hoppe 
paa det Sted, hvor Forſamlingen ſtulde gage for fig. Hing— 
ften erindrede fig Sammenkomſten om Matten og vrinſtede 
førft. Darius blev faaledes erfjendt for Konge. Hans 
Regjering er markelig af flere fore Begivenheder, Babys 
Lon gjorde Opſtand i hans Regjerings femte Aar, deels fordi 
man havde vaalagt den fvære Skatter, deels fordi den 
fongelige Reſidens endnu under Cyrus var flyttet fra Baz 
bylon til Sufa, hvorved Stahen havde tabt meget, Dari: 
us beleirede den med en mægtig Hærs to Aar var alerede 
forløbne og Darius i Færd med at drage bort, da Zo— 
pyrus, Cenaf hans Generaler, ved heltemodig Selvop— 
øfvrelfe fatte ham i Befiddelfe af Staden. Han lemlæftede 
fig feln paa det SÉrækkeligfte, gif over til Babylonierne 
og foregavat Darius havde gjort eet og athan derfor havde 
fvoret ham! den alvorligfte Hævn. Babylonierne gave ham 
en vigtigAnfsrerpoſt og, da han havde udført adffillige heldi— 
ge Foretagender, betroede de ham Commandoen over hele 
Staden, fom han ufortøvet overgav Darius. Efter Baby— 
lons Underkaſtelſe, ſamlede Darius en Hær af 700,000 
Mand og gifimod Scytherne ved Donau, hvilke ved en fore 
ftilt Flugt lokkede ham faa dybt ind i deres Land at han 
havde Moie med at redde fig felv og Endeel af fin Hær. 
Derpaa vendte han fine Baaben mod Indien, hvoraf han 
underkaſtede figen Deel 508. Kort derpaa indtraf en Be⸗ 
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givenhed, der foranledigede den berømte Krig mellem Græ- 
fer og Perſer. Uroligheder paa Naxos havde foraarſaget 
en Opſtand i Jonien, hvilken Athenen befordrede, men 
Darius dæmpede den efter af have indtaget og fra ffet Mis 
let, hvis: Statholder Ariſtagoras ftod i Spidſen af Opſtan— 
den, For at hævne fig paa Athenerne, ſamlede Darius en 
falrig Hær, En flor Hær og Flaade udfendtes under An— 
førfel af Mardonius for at tugte Athenen, men den frørfte 
Deer af Flaaden ødelagdes ved en Storm, da den vilde 
omfeile def macedoniſte Forbjerg Athos, og Landarmeen 
blev pludfelig overfaldet og nedſablet af Thracierne, igjen— 
nem, hvis Land den ffulde marfchere. Kongen fordoblede 
nu fine Anſtrengelſer. Han udruſtede en mægtig Hær paa 
600 Skibe under Anforſel af Datis og Artapher— 
nes imod Grækenland. Naxos blev indtaget og Eretria 
paa Euboea plyndret. Derfra gif Armeen over til Attika 
og blev af Hippias ført til Sletterne ved Marathon, 
Forgjeves føgte Athenerne Hjelp hos deres Naboer; tun 
fra Plafæa fif de 1000 Mand. " Deres hele Armee beftod af 
10,000 Mand, med hvilke de rykkede imod den langt over-= 
lægne perſiſte Hær og tilfegtede fig under Miltiades (490) 
en afgjørende Seier over deres Fiender, Darius beſlutte— 
de nu felv at fætte fig i Spidfen af en nye Hær, men inds 
vortes Uroligheder og hans fort derpaa indtrufne Død bin: 
brede Udførelfen af denne BVeflutning, 3 øvrigt havde 
Darius ſtore Fortjeneſter af fit Niges indvortes Organiſa— 
fion. Han lod og fin Admiral Scylax (fra Karyanda i 
Lilleaſien) gjøre en Søreife igjennem Middelhavet og un— 
derføge Indusfloden og dens Bredder, ſom han overhovedet 
befordrede Kunſter og Induſtrie ved henfigtsmæffige Indret— 
ninger. 2) Darius 3 eller Co domannus, en 
Søn af Arfanes og Syfigambis. Han nedftammede fra 
Darius sden Moth us og var den 12te og ſidſte Kon— 
ge i Perſien. Eunuchen Bagoas havde fat ham 
paa Thronen for felv af regjere under ham, men, da han 
faae fig ſtuffet fit Haab, vilde han dræbt Kongen med 
Gift. Kongen fik itide CEfterretning herom, og Bagoas 
maafte felv tømme det Giftbæger, han havde beftemt for 
Kongen. Da han fom paa Thronen 336 var Riget [væltet 
veb Qvindagtighed, Overdaadighed og Eatrapernes Hers 
redømme under hans Formænd og kunde ei modfiaae en 
driftig Erobrers Fremtrengen. Denne var Alerander, der 
trengte ind i Perſien med en Hær og ſlog Perſerne forſt véd 
Floden Granikus. Darius befluttede felv at føre en nye 
Armee mod Alexander. Han famlede en Hær af 4 til 
600,c00 Mand ved Babylon! de græffe Leietropper raade- 
de fil af oppebie Fienden paa Meſopotamiens Sletter, hvor 
Perſerne bedre tinde bruge deres overlegne Antal, men 
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Darius forkaſtede dette Forſlag og. ilede Alexander imøz 
de i det bjerafulde Cilicien. Curtius beſtriver udførlig 
dette Togs Pragt. Her blev Darius flagen ved Sffus. 
Selv reddede han ſig med Nød af Tréngſelen, befteeg en 
Heſt og undkom, beſtyttet af Natten til -Bjergene. Hang 
Moder, Gemalinde oa tre "Børn tilligemed de medbragte 
Skatte faldt Seierherren i Hænder; Alexander behand— 
lede Darius's Familie paa det delmodigſte. Med det. 
Bytte, han fort derpaa gjorde i Damaſcus, beleſſede ban 
7500 Kameler. Darius var faalidet ydmyget ved diſſe Til— 
dragelſer at han endog ſtrev Alexander et fiolt Brev til, 
hvori han tilbød ham Loſepenge for de Fangne og et nyt 
Slag, hvis han ei heller vilde vende tilhage til Macedo— 
nien, Alexander beleirede imidlertid Thrus. "Darius 
ſkrev ham nu ,et andet Brev fil, hvori han ef alene tillægs 
ger ham den før nægtede Kongetitel, men tilbyder ham 
10,000 Talenter i Loſepenge, Landene i Aſien indtil Eu— 
phrat og fin Datter St atira til Gemalinde. Diſſe 
Forſlag bleve ei anfagne, Krigen fortſattes og Darius 
ſamlede en Hær, fom de flefte Skribentere anflaae til hen— 
ved en Million. Med denné modte han Altexander, fom 
var gaaet over Tigris mellem Arbela og Gaugamala, men 
efter et blodiat Stag 337 faae han fig nødt til at flygte. 
Han reddede figtil Medien, hvor han begyndte aft famle ,en 
nye Gær, medens Mexander bemægtigede fig Hovedſtaden 
Suſa, erobrede Perſepolis og derpaa hele Perfien. Dari— 
us var anfommen til Ecbatana og havde endnu 30000 
Mand hos fig, blandt hvilke vare 4000 Græker, der bleve 
ham trof til det Sidfte. Desuden havde han og 4000 
Slyngekaſtere og 3200 Ryttere, ſom Beſſus Statholder i 
Bactrien anførte. Med diffe vilde han nof engang gaae 
Fienden i Møde, da en Sam menfværgelfe af Nabarzanes 
og Beffus tilintetgjorde hans Planer. Den adelmodige 
Fyrſte vilde ci troe Efterretningen derom og erklærede af 
han ei frart nok kunde døe, hvis hans Underfaatter holdt 
ham uværdig fil at leve. Kort derpaa bemægtigede For⸗ 

tæderne fig hans Perfon og førte ham fængfiet til Bactris 
en. Da Darius vægrede fig ved at følge dem, giennembo⸗ 
rede de ham med deres Pile og overlode ham fil fin Sfjeb- 
ne. En Macedonier, ved Navn Polyſtratus, faae Dari— 
us's Vogn og hørte en Døendes Gut i det han gif hen til 
en Kilde for at ledſte fin Tørft. Han ilede til, og fandt 
Kongen i Dødstamp. Denne bad ham om en Lodſtedrik, 
ſom Polyftratus rakte ham, hvorpaa Darius bad ham af 
takke Alerander for den Høimodighed, hvormed han havde 
behandlet fine Fanger, , Neppe havde Darius opgivet Aan— 
ben før, Alexander felv kom tililende. Ved Synet af Liget 
udgjød han Taarer, lod det balfamere og i Syſigambis bi— 
fætte blandt de "øvrige perſiſte Monarker. Darius døde 
330 Ll: Chr. 
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Darmſtadt (HSeffen). Da Philip den høi: 
mo dige, Landgreve af Heſſen, fom havde forenet alle 
de heſſiſte Lande og er Stamfader til alle nu blomſtrende 

, £inier af detfe Huus, var død 1567, deelte hang fire Son— 
ner Heſſen imellem fig. De to af dem døde uden Børn, faa 
der fun bleve to Hovedlinier tilbage, Caffel og Darmſtadt. 
Stifteren af den ſidſſte Stamme var Georg Ifte, Phi— 
lips yngfte Søn (død 1596). Endnu før dengrusſiſt-franſte 
Kria, ſom fordrev Churfyrften af Caffel fra fine Lande, var 
Landgreven af Darmſtadt bleven Medlem af Rhinforbun— 
det (Ifte Aug. 1806) oa havde med Udvidelfe af fine Lande 
faaet Titel af Storhertug og Hertug af Weſtphalen med 
kongelig Rang. … Den nuværende Regent er Ludvig 
10defsdt i Prenzlau den 14de Juni 1753, ſuccederede fin Fa— 
der 1790, ftiftede 1807 den hefjijte Fortjeneſte- eller Ludvigs⸗ 
orden og forenede fig i Slutningen af 1813 med de øvrige 
allierede Magter imod Frankerig. Han ægtede den 19 Febr. 
1777 Louilje Henriette Caroline, en Dat—⸗ 
fer af £andgreve Georg Wilhelm af Heſſen. Ar—⸗ 
veprindfen heder Ludvig, født den 25de Dec. 1778. — 
Storhertugdømmet er deelti 4 Kredſe og udgjør omtrent 
200 [] Mile med over 500s00 Indb. Indkomſterne beløbe fig 
til 2 Mill. Duler og den hele Krigsmagt beftaaer af 10,000 
Mand.  Mefidenfener Darmftadt i det øvre. Grev: 
ifab Katznellenbogen, ved Begyndelſen af den berømte 
Bjergvei imellem Main og Neckar med 700 Hufe og 11,400 

Indb. J Giesfen, en Stad ved Lahn med 405 Hufe og 
6000 Indb., er ef Univerſitet ftiftet af Ludvig -5te. — Den 
herffende Religion er den evangeliſte-lutherſte. Storher— 
fugen bar nylig overlart Hertugdømmet Weſtphalen filt 
Preuſſen og derfor erholdt Stæderne Mainz og Worms med 
tet mellemliggende Land. 

Daru (Vierre Greve bekjendt ſom Skribent ved en 
fortrinlig,. frie Overfættelfe af Horats, betraadde tidligt 
den militajre Løbebane, udnævntes fil Krigscommiſſair, 
bivaanede flere Feldttog, og blev Overkrigscommiſſair i 
Feldttoget i Schweitz 1799." Efter den 18de Brumaire uds 
nævnte den førfte Conful ham fil Diviſionschef, derpaa til 
Generalſekreteer hos Krigsminiſteren og til Medlem af Iris 
bunatet. Den 25de Nov. 13803 blev han optagen i Æres-z 
legionen og Aaret derpaa blev han Commandant af ſamme. 
1805 fraadte han i Statsraadet, "blev derpaa Generals 
tommiffair ved den ftore Armee og medens de Franſte holdt 
Wien befat, var han Generalintendant i Øvre= og Nedre 
Oſterrig. I Feldttoget mod Preuſſen 1806 erholdt han 
igjen en Generalintendants Poſt, ſom og i den nye Krig 
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mod Oſterrig 1800. 1811 brev han "udnævnt itil Miniſter 
Statsſekreteer og ledſagede Napoleon 1812. 

Darwin. (Erasmus), en berømt engelſt Læge, Na— 
turforffer og didaktiſt Digter, var født 1731 ft Elfton ved 
Mewart i Grevffabet Nottingham og levedejtilfidft i Derby, 
hvor ban døde pludfeligt den 10 Apr. 1802 Han er For— 
fatter til adſtillige Værter, 1) Zoonomie eller Lovene for 
det organiffe Liv. 2) Phytologia or the philefophy of agri- 
culture and gardening &c. (Agerdyrkningens cj Havekun— 
ſtens Philoſophie m. m.) Han har ogſaa overſat Lineés 
Syftema Vegerabilium paa Engelff. 3) den botani— 
ſte Haveſeller PPanternes Kjerlighed, et 
Digt, fuldt af philoſophiſſte Ideer og en varm Indbild— 
ninastraft.« Det lineiſte Sexualſyſtem tiener til Baſis 
for hans Malerie. Man har og et Leredigt af ham : 
Naturens Tempel eller Selſfabets Oprindel— 
ſſe. — Desuden tillægger man ham en Bog over Qvin- 
defjønnets Opdragelſe (A plan for female edu- 
cation in boardingschools, Lond. 1797, 4to.) hvori man fin⸗ 
der fortræffelige philoſophiſte Ideer om denne Gjenſtand. 

Daſymeter (Dafymetrum) et Inſtrument, hvor- 
med man fan maale Luftlagenes Tethed, opfundet af 
Otto v. Guerike og forbedret af Fouchy og 
Gerſtner. 

Daubenton eller D'Aubenton (Jean Louis Mas 
rie) en berømt Naturforſter og Læge, var født den 29de 
Mai 1716 i Montbax. Han er berømt formedelſt fin Deel- 
tagelſe i fin Ungdomsven og Landsmand Buffons Fi- 
reføddede Dyrs Naturhiftorie, hvori han med beundringss 
værdig Nøiastigbed, Klarhed og Skarpſind udarbeidede 
den anafomiffe Deel, Han vægrede fig fiden ved at deel— 
tage i Fortſettelſen, da han anfaae det fom en Fornærmels 
fe, at Buffon havde foranftaltet en Udgave med Udeladelſe 
af det anatomiſte. Det naturhiſtoriſte Cabinet i Patis , 
hvorved han varDirecteur1745, blev ved hans ogBuffons for— 
nede Beftræbelfer, een af Hovedſtadens merkverdigſte Int» 
retninger, Som Medlem af Videnffabernes Akademie, 
hvori han traadde 1744, berigede han dette Selffabs Mes 
moirer med en Mængde anatomiffe Opdagelſer og Under—⸗ 
føgeljer over Dyrearterne2c, Mineralogie, Plan— 
telære og Oekonomie ſtylde ham meget. Han be— 
Fjendtgjorde en Methode at claſſificere Mineralier. J 
Encychopedien havde han bearbeidet den naturhiftorifge 
Deel. Desuden er han Forfatter af en Mængde andre als 
meennyttige Skrifter ſom Inftrudtion pour les Bergers &c, 
Frie for Buffons phantaſtiſte Hypotheſer var han Natu— 
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rens troeſte Jagttager. J Terrorismens Zid behøvede 
han et Certificat for fit Borgerſind og blev foreſtillet fin 

Section fom en Faarehyrde, der fyffelfætter fig med at ind— 
føre de ſpanſte Faar i Frankerig. Han fortfatte ogſaa ro— 
lig ſine Studier. Uagtet han af Naturen havde en ſvag 
Legemsconſtitution, bragte han det dog ved Maadehold og 
Munterhed til en Alder af834 Aar. Han bivganede den 
31 Dec. 1709 førftegang Senatets Forſamling, da ban 
blev rørt af et Slag og ſank bevidſtlss ned i fine Senners 
Arme. Hans Liig begravede man i den Have, fom han 
havde forffjønnet ved fin Omſorg. 

D'Aubigneé (Theodor Aarippa) en ædel, frimo⸗ 
dig Mand ved Henrik des Hof ogen tidlang hans Yndling, 
var født 1550 i St. Maury ved Vors, Han befad flor 
Indſigt, hvorfor Henrik 4de ophøiede ham til Viceadmiral 
i Saintonges eg Poitou. Efter Henriks Død udgav han 
fin Hiftoire universelle depuis 1550 iusqwen 1600, hvi lken for 
fin Frimodigheds Skyld og Forfvaret for de Reformeertes 
Gag blev offentlig brændt i Paris af Bøddelen 1620. Ders 
for gif han til Genf, hvor han blev modtagen med mange 
Wresbeviisninger. Han dode 1630. Man har og af ham 
adffillige Satirer og et Digt (Tra ique) i 7 Bøger. Han 
har felv fortalt fit Livs Tildragelſe i fin Mém, de la vie &c. 
Amſterd. 17314 

Daun (Leopold Joſeph Maria, Rigsgreve af), en 
fortjent oſterrigſt Feldtherre, blev født 1705 og døde 1766. 
Hans Farfader og Onkel havde tjent det keiſerlige Hof ſom 
Generalfeldtmarſchaller ſaavelſom hans Fader, Wirich 
PhilipLoren;z, hvis meeſt glimrende Bedrifter uds 
førtes i den ſpanſke Arvefolgekrig. Leopold fordunklede alle 
fine Forfedre. Han tilfjæmpede fig de førfte Laurbær i 
Tyrkekrigen fra-1737 til 1739, og bidrog i den oſterrigſtke 
Arvefslgekrig fil Baierns Erobring og tilat fordrive de 
Franſke over Rhin. Hans kioge Opforſel ved et Tog over 
Rhin og hans Giftermaal med Grevinde Fur, Maria The— 
refiag Favoritinde, ſtaffede ham en Generalfeldttsimeſters 
Peft, hvorpaa fan 1757 blev Generalfeldtmarſchal og 
commanderede de oſterrigſke Hære i Sypaarskrigen. Han 
gif imod Kongen af Preuſſen, fom dengang beleirede Prag, 
og leverede ham det vigtige Slag ved Collin ter 18de 
Suni 171,7, hvorved han tvang Kongen tilat ophæve Belei— 
ringen og rømme Bøhmen, Dog var Leykken ham ei altid 
gunſtig; ſaaledes leed han ſtore Meb-riag ved Leuthen, 
Torgau og flere Steder, uagtet han allevegne gif frem 
med flørfte Klogſkab og Forſigtighed. Derimod ſeirede 
han over Frederik ved Hochkirken den 31 .Sct. 1758 ved et 
natligt Overfald. Den preuffiffe Armee vilde bleven gandſte 
tilintetgjort, hvis ei Prinvfen af Durlach var ankommen 
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for ſildigt med ſin Colonne. Ogſaa ved Torgau var 
han nær ved af ſeire (3 Rov. 1760) men Siethens Beftemt- 
hed og det Ubeld at Daun blev ſaaret, bragte Lykken paa 
Preuſſernes Side. Aaret før den 21 Nov. havde han. ind- 
fluttet den preusfiffe General Fink ved Ma ren og taget 
11,000 Preuſſer til Fange. — Man bar tablet Dauns fore 
ſigtige og langfomme Maade af føre Krigen paa, men den— 
ne reiſte fig hverken af Ukyndighed, Ubeſtemthed eller Feig— 
hed; Grunden var en fuldkommen rigtig Bedemmelſe af 
hans ſtore Modſtander. Frederik behøvede ei at aflægge No— 
åen Regnſkab; hans Fienders Mængde nedte ham fil at 
angribe dem faa hurtigt fom mueligt og flane dem; han 
maatte ile fra den ene fil den anden, Daun derimod 
var indſtrenket t fin Virkekreds og indfaae at han ſkadede 
Frederik meeſt ved at efterligne Zabius Maximus Cuncfas 
tor. Frederik erkjendte meget vel, hvilken farlig Fiende 
har havde i Daun. Mere grundet er den Daddel ; at ban 
ei benyttede fig nof af et vundet Slag fil at forfølge og 
tilintetgjøre fin Fiende. — Det oſterrigſte Infanteries Kor: 

bedring tilffrives ham. Han fortjente Maria Thereſias 
Maade ſaavel for fin Krigshæder, ſom retſtafne Characteer. 

DD aunou (V. £. F.) udmarkede fig under den fran⸗ 
Fe Revolution , ſom Cen af de bedſte Talere. Han blev 
Nedlem af Conventet 1792, men indvikledes i Gironbdifter- 
neg Profcription og blev agrefteret , dog kom ban 1794 
igjen i Conventet blev medlem af Lovcommiffionen for 
at organifere Forfatningen af 1792, blev 1798 affendt for 

at indrette den romerffe Republik, befordrede Revolutio— 
nen af 13de Brumaire og blev Medlem af Commiffionen til 

en nye Conftitutions Indretning. an afflog en Plads i 

Stalsraadet, fom Bonaparte tilbod ham og lod fig neie 
med at blive Tribun, hvilken Poſt han førlod 1802 for at 
paatage fig Opſynet over Pantheons Bibliothek. 1804 

biev han Archivar idet lovgivende Corps. Han bar ffrevet 
Analyfe des opinions diverses fur Porigine de l'imprimerie. 

Dauphin, den Zitel fom Kronprindſen af Franke—⸗ 

vig fører. Denne Benævnelfe kommer af Provindſen Dau— 

phineé ſom Humbert den 2den 1343 aftraadde til Philip 6te 

af Valois under den Betingelfe, at Kronprindſen af Fran⸗ 
kerig for Fremtiden fulde have Titel af Dauphin, 

Davenaut (Sir William) en frugtbar engelſt 

Dramatiker, født i Oxford 16005, erholdt efter Ben 

Fobhnfonsg Døden Hofpoets Plads, men kom ved Ens 

gellands politiſte Revolutioner i høift beſynderlige Stillin— 

ger. pan faldt to Gange i Rebellernes Fangenſkabz 

Milton reddede ham Livet. Derpaa fremtraadde han 
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ſom Directeur for muſikalſte Underholdninger og for Skue— 
ſpilveſenet. Han forføgte at forbinde dramatiſt Dekla-⸗ 
mation med Muſikken, hvorved han frembragte et Slags 
Opera, forbedrede Skuepladſens Indretning og lod de 
qvindelige Roller ei længer ſpilles af Drenge, men af Fru— 
entimmer. Hans dramatiffe Predukter udmærte fig frem— 
for de øvrige paa den Tid ved Liv og Korrekthed, deg har 
intet af hans 30 Skueſpil vedligeholdt fig paa Teatret, 
Har ſtrev og ef epiſt Digt, Gundibert, Efter hang Død 
* blev han hædret ved et Gravminde i Weſtminſterkir⸗ 
en, 

David, Kanae i Iſrael, den yngſte Søn af Sfai, 
en anfeet Mand i Bethlehem af Juda Stamme, levede om— 
trent 1050 før Chriſti Fodſel. Han udmærkede fig ved 
Klogſkab, Mod og Beftemthed, faaledes at Yrperftepræs 
ften Samuel, endnu i Sauls levende Live farvede ham 
fil Konge. Hjemme paffede han fin Faders Hjorde, derhos 
var han vel underviiſt i den Tids Videnſtaber og felv i To⸗ 
nekunſten. Han udmærkede fig i Krigen mod Philiſters 
ne ved af nedlægge den frærfe Goliath med fin Slynge, men 
Gaul betragtede David fom fin Fienbe og forfulgte ham, 
hvorfor David maatte redde fit Liv ved Flugten. Bed 
Gauls Død kom David til at herſte over Juda Stamme, 
de øvrige erkjendte Sauls Søn Isboſeth, efter hvis 

Mord Dav.d kom i Beſiddelſe af hele Riget, Herpaa var 
hans førfte Foretagende en Krig imod Jebuſiterne midt. i 
Palæftina.. Han erobrede Jeruſalem, ſom han-gjor- 
de til fin Reſidens og byggede Zions Borg. Han udvidede 
derpaa fit Rige til alle Sider, undertvang Philiſter, Ama— 
lekiter, Edomiter, Moabiter, Ammoniter og Syrer. Ders 
ved blev Judæa blomſtrende, folkerig og — Han be⸗ 
fordrede ogſaa Skibsfart og Handel og ophjalpB Sygningss 
kupſten. Hanigjorde Gudstjeneſten hsitideligere ved at 
anfætte hellige Sangere og Digtere, Det prægtige Tem— 
pel, han gjorde Forberebelfer til, kom førft iſtand under 
hane Cfterfølger, Selv havde han i fine Pſalmer hævet 
den lyriſke Digtning til den høiefte Grad af Forträffelighed, 
den nacedeblandt3fraeliterne. Han forbedrete ogſaaKrigs— 
Juſtits-, og Finansvæfenet. Dog forledede hansUdfvævelfer 
iKjerlighed ham fil mangeGruſomheder, fom hans Fortry— 
delfe ei' funde gjøre godt igſen. Og Jverfyge mellem 
hans Sønner af forſtjellige Mødre gav Anledning til Oprør 
i hans egen Familie. - Hang Søn Abſalon føgte at 
flyrte ham fra Zhroneh, men omkom i den derover op— 
komne Krig. . David overgav endnu i levende Live ſit 
blomſtrende Rige til fin Cøn Galo mo og døde omtrent 
2969 efter Verdens SFabelfe, 

David (Jacob Ludvig) en” berømt franfé Maler, 
født iVaris 1756, Han gik tidligt (1774) til Rom, op— 
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holdt fig der flere Aar og helligede fig fornemmelig det He— 
roiſte i Hiftoriemaleriet. Hans Talenter udviklede fig 
fnart, og Italienerne faae fig tvungne tilat yde ham det 
Bifald, de ei gjerne tilftaae Udlændinge, Endnu hoiere 
fteeg deres Beundring, da David 1784 kom tilbage til 
Rom og for deres Pine fuldførte fir Meſterſtykke, Hor as 
fiervrnes Eed, fom Ludvig den 16de havde overs 
draget ham af male efter en Scene af Corneilles Horatier. 
Kjendere paaſtode i den forſte Enthuſiasmus, af dette Styk— 
fe var uovergaaeligt og ten Rafaels AAnd. Hans Roes 
fieeg derved ualmindeligt i Paris, og David, der nu ogfaa 
begyndte at gjøre Opſigt ſom Portrætmaler, kunde have le— 
vet et glimrende Liv, hvis han er ulykkeligiis havde paata— 
get fig en Rolle i Revolutionenen. Henreven af Iver for 
den, begyndte han alerede 1789 paa et frort Malerie: Brus 
tus, om fordømmer fine Gønner fil De— 
den, hviltet mange foretrekke hans Horatier og Curia— 
fier. Han angav og de flefte Ideer til den Tids talrige 
Monumenter og republikanſte Fefter, 1792 blev han 
Valgherre i Paris, derpaa Deputeret ved Nationalcon— 
ventet og” Medlem af Sikkerhedscommiſſionen. Under 
Stræfperioden var han Cen af de meeſt raſende Jacobinere 
og Robespierre gandjfe hengiven. Han foreflog af Konges 
ſtatuernes Ruiner paa Pontneuf af opreife et Monument, 
der foreſtillede Folket fom Kjæmpe, I Januar 1794 præs 
fiderede han felv i Conventet. Efter Robespierres Fald 
var han i ſtorFare, og fun hang ſtöre Rygte ſom førfte Maz 
ler i den franſte Skole, reddede ham fra Schaffottet. Til 
de Revolutionsſcener, fFom David ved fin Penſel føgte at 
forevige, høre: Marats og Pelletiers Mord, 
men fornemmelig Cedeni Boldhufet og Ludvigs 
Indtrædeiſe i Nationalforſamlingen den 4de Febr. , hvils 
ket Malerie han 1790 forærede den lovgivende Forſam— 
ling, Efterat hans Penſel nogentid havde hvilet, udftillede 
han fine Sabiner, lod dem adffillige Aar fee for en vis 
Priis og fÉal derved hare erhvervet fig en betydelig Formue. 
Aar 1804 udnævnte Keiferen ham-til fin førfte Maler og 
lod ham male 4 Stykker, Hvoriblandt ifær det der foreſtiller 
Keiſerkroningen udmærfer fig. Man har desus 
den af ham forffjellige Afbildninger af Keiſeren, ifær hvor— 
ledes han ſom Conful paa Beryphardsbjerget til Heft vifer 
Tropperne Veten til Hæder. Davids Udvortes ſtal være 
hæsligt og ubehageligt.  Dommene over denne Kunſtner 
ere meget forfkjellige. Unter den forrige franffe Regjering 
udnævntes han fil Ridder, Medlem af Æreslegienen og 
Mationalinftitutet faavelfom mange udenlandſke Kunftas 
kademier. Har har i Moreau fundet en fortræffelig Kunft- 
ner, der gandſke i hang egen Smag har foreviget hang Ver— 
jer ved Gravſtikken. 
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Davila C(Arrigo Caterino) en berømt italienſk 
Statsmand og Hiftoriejfriver, Søn af en Cyprier af ans 
feet Familie, blev født 1576, Hans Fader var efter Øens 
Erobring af Tyrkerne flygtet til Venedig. Sønnen tom 
alerede i fin Barndom i Forbindelſe med det franſke Hof, 
blev Page, traadde i franſt Militairtjenefte, og udmærte-z 
de fig priſeligt, men vendte paa fin Faders Forlangende 
igjen tilbage til Italien 1599, traadde i venetianſt Tjenes 
fre, fteeg fra en Poſt til en anden, blev endelig Gouvers 
neuri Dalmatien, Friaul ogHen Candia og anfaaes i Vene— 
dig for den jørfte Mund efter Dogen. Han blev ſnigmor— 
derſt ſtudt paa en Reife 1631 i Anledning af en ubetydelig 
Striid. Meeſt berømt er hans Hiſtorie om de 
borgerligeKrigei Frankerig fra 15591508, 
hvilten fan ftaae ved Siden af en Macchiavels og Guic—⸗ 
ciardinis Arbeider. See Bouterweck Geſchichte der Poeſie, 
ater Bd. S. 516. 

D avis (John) en berømt engelſt Søefarende, ſom 
paa fine Reiſer ved det nordlige Amerika 1585 opdagede det 
efter ham kaldte Stræde (Davisftrædet). mellem Grønland 
og det nordlige Amerika. Navnet Davis har og en duelig 
'engelfE Critiker og Philolog, bekjendt ved adſtillige Udgas 
ver af de Gamle f. Er, Cicero. 

Davouft (egentlig O'Avouſt) Hertug af Auerſtedt 
og Prinds af Eckmuͤhl, Rigsmarſchal, født den 10 Marts 
1770 i Annou i det forrige Burgund af en anfeelig Familie, 
ftuderede tilligemed Bonaparte ved Militairſkolen i Brien— 
ne» 1785 var han Sefond- Lieutenant i Cavallerieregimentet 
Royal Champagne. 1790 blev han udnævnt til Chef for 
den tredie Volontair-Batallion af Vonne. Han udmærs 
kede fig i Slagene ved Jemappe og Neerwinden under Dus 
mouriez ved driftig Tapperhed. Da Dumouriez efter Sla— 
get ved Neerwinden underhandlede med Coburg, udkaſtede 
Davouſt den driftige Plan at bemægtige fig Dumouriez 
midt i hans Hær, og der manglede lidet i at det lykkedes— 
Dette Træf giorde Opſigt og erhvervede Davouſt de Regje— 
rendes Yndeft. FI Aaret 1793 blev han General, men ved 
det Dekret, ſom fatte alle Adelige ud af Virkſomhed, nød= 
fes han til at tage fin Afſfered. Efter den gde Thermidor 
kom han igjen i Zjenefte, og blev førft brugt i Moſelarmeen 
ved Beleicingen af Luxembourg. Han tjente derpaa uns 
der Pichegrii ved Rhinarmeen, blev fangen i Mans 
heim, men forf derpaa. udverlet og befandt fig ved den bes 
rygtede Rhinovergang 1797 og udmarkede fig faavel ved 

" Elog Unførfel fom ved perſonlig Tapperhed. Ved det ita— 
lienſte Feldttogs Aabning under Bonaparte, fengſledes 
han ſnart fil denne ved uopløfelige Baand og han blev Een 
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af Bonapartes troeſte Vaabenbrodre. Han ledſagede ham 
til Ægypten, udmærkede fig ogfaa her ved Mød og Tapyers 
hed, angreb og erobrede Abukir og indffibede fig efter Cons 
ventionen fil Cl Ariſch med General Defair for at ven— 
de tilbage til Franferig. De faae alerede de hieriſte 
Oer, da de bleve epbragte af en engelſt Fregat og -førte til 
Admiral Keith til Livorno. Keith, fom endnu et 
havde faaet Conventionens Bekreftelſe fra fit Hof, be- 
handlede dem ſom Krigsfanger og førit efter een Maaned 
erholdt de ZTilladelfe at begive fig bjem. Bonaparte uds 
nævnte Davouft til Diviſions-General og gav ham Xnførs 
felen over Cavallertet ved den italitenffe Armee, Til Be— 
Tønning for den Tjeneſte, Davouft vifte ifær ved Marens 
go, udnævnte Bonaparte ham til Chef for Conſulargar— 
dens Grenaderer, fom i dette Slag havde erhvervet fig ſtor 
Hæder og erholdt Navn af Granit-Stotter. 
Efterat Napoleon var bleven Ketfer ophøiete han Davouſt 
til Rigsmarfchal, Storkors af Æreslegionen og Oberſtge— 
neral for den keiſerlige Grenadeergarde. J Slaget ved 
Auſterlitz commanderede han den” høire Floi og erhver— 
vede fig nye Hæder. Efter Presburgerfreden blev han ſtaa— 
ende med fit Corps i Tydfkland. J Slaget ved Auerſtedt 
den 14de Oct, 1806 anførte han igjen den højre Flsi og 
bidrog i en ifoleret Stilling til Preuſſernes Nederlag. Da 
han ved fine fortrinlige Difpofitioner næften alene bidrog 
til Seieren, udnævnte Napoleon ham efter Freden i Tilſit 
til Hertug afAuerſtedt. Han blev i Warſchau, 
gik derfra til Breslau, og blev, da ben ftore Armee var op⸗— 
løft, Overanfører for den ſaakaldte Rhinarmee. Bed Kri— 
gens Udbrud med Øfterrig 1809 forenede han fin Armee med 
Napoleon og fog vigtig Deel i Begivenhederne, fornemmes 
lig i Seieren ved Eckmuͤhl. I Slaget ved Aſpern kunde 
blot een af hans 4 Divifioner deeltage, og den ftørfte Deel 
af ſamme tilligemed Generalen St. Hilaire omkom paa den 
venftre Donaubred, I Slaget ved Wagram commanderede 
Han den høire Floi, hvis Bevegelſer fornemmelig bevirkede 
Hſterrigernes Tilbagetog. Efter Freden i Wien ophøiede 
Rapoleon ham til Prinds af Eckmuͤhl, og, da Hanfeftæders 
ne vare blevne forenede med Frankerig, blev han General— 
gouverneur i de tre hanſeatiſte Departementer. Han var 
ogſag med i Feldttogene 1812 Og 1813, foranſtaltede den 
ffjønne Elbbroe ved Dresden fprengt og befatte fiden Ham— 
burg med et betydeligt Corps. Han forfvarede denne Stad 
med Standhaftighed imod de Allierede og rømmede den forſt 
efterat Napoleon var affat og Bourbonnerne beherſtede 
Frankerig. Uagtet fin Hengivenhed for Napoleon er denne 
udmærkede General dog bleven i Frankerig under den nye 
Regjering. 

— 
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Dazincourt Goſeph Sean Baptiſte) født den 
z1te Dec. 1747 i Marſeille, var een af de meeſt udmærkede 
franſke SÉuefpillere paa fin Tid. Han blev ti Førftningen 
beftemt til Handelen, men forlod ſnart famme forat til 
trede en Poſt hos Richelieu, ſom ſyſſelſatte ham i fit Cas 
binet, i fit Bibliothek og med Udarbeidelſen af fine Memoi— 
rer, Her udviklede han paa et Privattheater fin Kjerligs 
hed og fit Talent for Skueſpillerkunſten og gif fnart ind i 
et Skueſpillerſelſtab, hvor han fornemmelig ſpillede comiz 
ſke Elſkerroller med overordentligt Bifald. Hans egentlis 
ge Navn var Albouis, ment denne Epoke af fit Liv 
Taldte han fig Dazincourt. Han gif nu til Bruͤſſel, hvor 
han blev engageret. Wed den Yndeft, hvori han ftod hos 
Kyrften af Ligne, kom Han herfra til Paris og erhvervede 
fig megen Bersmmelſe. 1785 blev Dazincourt faldet af 
Maria Antoinette til Trianon for af! organifere 
et Selffabstheater, hvor hun ſelv ſpillede Goubretteroller, 
Han gav Dronningen Underviisning og erholdtrigelige Gas 
ver. Han fÉulde netop hast en Penfion fra Hoffet, da 
Revolutionen forſtyrrede hans Lykke og berøvede ham tillis 
gemed de øvrige Medlemmer af det franſke Theater Frihe— 
den 111 Maaneder, Den gåde Thermidor reddede dem. 
Det lykkedes endeligt hans utrættede Beftræbelfer paa nye 
at organiſere det franſte Stuefpillerfeiftab 1799. 1807 
blev han Profeſſor i Deklamationen ved Confervaftoriet og 

"derpaa udnævntes han af Keiferen til Direkteur ved Hof— 
ueſpillene. $ denne Egenſkab var han ogfaa med ved den 
berømte Keiſercongreß i Erfurt. Den 18de Marts 1809 røs 
vede Døden ham fra Theatret og fine Venner i en Alder af 
62 Aar. Dazincourt fpillede alle Koller godt; hans Sprog 
var reent, hans Foredrag naturligt, hans Spil fiint og 
utvunget. Beaumarchais overgav ham Figarros Rolle, 
hvilken færdeles grundede hans Roes; øg man ÉantilfÉris 
veham og Gontat, der ligefaa meſterligt ſpillede S uz 

- fFanne, Endeel af det overordentlige Bifald, Stykket 
nøde 

Débandade (a la) kaldes i Krigsſproget at fægte i ad— 
ſpredte Hobe, enkelt, ei i fluttede Geledder og at angribe 

Fienden i adſpredt Orden. Angreb en débandade kaldes 
derfor alle de, ſom ſtee ved Titailleurs, Jegere, Skarp⸗ 
ſkyttere 2c, dog med Eenhed og Orden. Flugt en débanda- 
de derimod betyder ef forvirret Tilbagetog, hver Alt gaaer 
om hinanden. 2 

J 

Debatte (Ordvexel eller Striid, ifær om en politiſk 
Gjenſtand) kaldes iſer i det engelſte Parlament de Un— 
derſsgelſer og Indvendinger, der fremfores over et gjort 
Forſlag. 
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Decade af det eræffe Ord Deka betyder Tallet 10 
eller hvad der har fi Deie Saaledes kaldtes i den nye 
franjfe Calender 3 af Maaneden, der beftod af 30 Dage, 
En ſaadan Dekade (10 Dage) traadde iftedet for Ugen og 
hver 1ode Dag, Decadedag (Decadi), var Hviledag. 
— Derfor falder man og vort Talſyſtem, der gaaer til :o 
og fammenfætter alle øvrige Tal deraf, de cadiſteSiy⸗ 
frem. Idet franffe Decimalſyſtem betjener man fis af 
Ordet Deca til Forftørrelfe f, Cr. Decagramm, en 
Virgt af 10 Grammer (22 Yvintin). — Decalitre, et 

Maal af 10 Litre, Decametre, et Maalaf 10 Metres, 
30 Parifer Fod9 Zommer 67 Linie elleren Rode. Decas 
te er et Maal af 10 Arer, omtrent 20 Quadratroder. 

Detagon (Decagonum) en Figur af 10 pjørner og 
Vinkler i Geometrien, en Tikant. 

Decan (Decanus) Dechant, en Titel, ſom fordum 
adſtillige Embedsmænd førte, hvilke have flere (fornemme— 
lig 10 efter Etymologien af Ordet) under fig; ſaaledes 
var der i det lombardiſke Rige en Undersovrighed, hvis Dis 
ſtrikt Taldtes et Decanie. J de geiſtlige Collegier og ved 
Univerfiteter er Ordet Detan endnu brugeligt. Deca— 
nat betyder den overſte Værdighed i Cardinalernes og 
Chorherrernes Collegier, deraf Domdechant, Paa 
Univerfiteterne ere Decaner Direkteurerne for de fire Fa— 
culteter, hvilket Embede for det mefte verler mellem Med— 
lemmerne, 

Dechifrerekunſt, den Kunſt at oploſe Ind: 
holdet af en hemmelig, med vilkaarlige Tegn (Ziffre) uds 
Jat Skrift. 

Deciare ꝛc. Franſkmandene betjene fig af det las 
tinffe Talord i Gammenfætninger for at betegne Delene af 
et fførre Maal f. Er. Deciare, den rode Deelaf en Are; 
Decigra mme den rode Deel af en Gramme Cc. 

Decimalregning falder manden, hvori ins 
gen andre Brok forekomme end med 10, 100, 1000 Dele ꝛc. 
hvilke man derfor falder Decimalbröker. Regiomons 
tanus betjente fig førft af dem i fine Sinustabeller. De 
affe uendelige Fordele og Lettelſer. Efter vor Maade at 
fÉrive Zallene paa, beſtemmer Pladfen Tallets Verdie, fan 
at et Tal til venftre altid bliver Io Gange hoiere end det 
nærmefte til Øgive og omvendt, ligeledes angiver Tæller» 
rens Plads Brokens Nævner ſaaledes, af man ei behøver 
at ſette den til. Man betegner blot Brokens Begyndels 
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fe med et Comma f. Er 5, 36 betyder 5 Øele og 36 Hun⸗ 
drededele 5553 57009 et 5.707 2C+ 

Decime er Men franſt Mynt 7% af en Franke, to 
Sous efter gammel Regning; 2Y i Muſikken den J0de To— 
ne, egentlig den gde, men man plejer i Muſikken af regne 
den Zone med, fra hvilfen man gaaer ud, regnet fra en 
vilfaariig Grundtone. 2 

- 

Decimere, Decimatien. Det førfte betys 
ber af tage Tiende (en Afgift i Penge eller Naturalier). 
Inddrivelſen faldes Decimation. J Krigsvæfenet betyder 
Decimation, ved Lodkafſtning at udtage hver tiende Mand, 
almindeligt af et Regiment” for at lade dem henrette, 
Dette jfeer for at ſtraffe ſaadanne Iropper, fom have be— 
gaaet en Forbrydelſe mod Staten f. Er. revolteret. Dens 
ne Straf forefommer alerede tidligt hos Romerne. 

Decifion (af decidere, beſtemme) en Afgjorelſe, 
ifær af firidige og tvivlſomme Retstilfælde ved Lovene 3 
Dect fu m. er Afgjørelfen ved Senmeren, fom har med 
Sagen at beſtille. 

* Decitus Mus Cublius) en Romer, ber ſom 
Conful med Titus Manlius Torquatus 340 for Chr. i ef 
Slag mod Latinerne frivillig opofrede fig Døden, et Crems 
pel fiben hans Søn og Sønneføn fulgte. Denne Handling 
kaldte man at devovere fig og den ſkeete med ſtor Heitide⸗ 
lighed, da den Devoverede efter Jagttagelſen af viſſe reli— 
gisſe Ceremonier i fin ſtjonneſte Vaabenprydelſe ſtyrtede 
imellem Fienderne for at viſe Soldaterne, hvorledes den 
Tappre fan falde for Fedrenelandet. Decius var ogs 
faa Navnet paa en romerſt Keiſer (reg. fra 250 til. 252 ef« 
Chr.), der omkom i Moeſien i et blodigt Slag imod Go⸗ 
therne, / 

Declamation er den Kunſt fuldkommen at fores 
drage en Tale, et poetiſt Vært ꝛc. ſaaledes af Smag eg 
Fslelſe rigtig tilfredsſtilles. Denne Kunft har i den ſenere 
Tid fundet meget Bifald, Derfra faa mange Deklamate⸗ 

rier; dog ere Fordringerne faa mangfoldige, at en ret Des 

de 

clamation endnu er temmelig ſjelden. Kunſten fordrer 
nemlig ei alene legemlige Fortrin, ſom et godt bøjelige 

Sprogorgan og en ædel Anſtand, mer og en dannet Fors 
ftand, en fiin Smag og vibenfabelige Kundſkaber, hvoraf 
Savnet lettelig mærkes, — 3 det gamle Rom og Græfens 
land ſtod Veltalenheden i faa ſtor Anſeelſe, at ingen lette— 

"lig i de græffe Friſtater, ifær Athenen, kunde ovfvinge fig 
D 
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til Wrespoſter, uden han var en god Taler. Derfor ans 
ſaaes og Talekunſten fom en vigtig Deel af Opdragelſen. 
Declamation, forbundet med Mimiken, udgjorde en færdeles 
vigtig Deel af Muſikken, fom i de Gamles Forftand om— 
fattede Alt hvad der lærte at vokke, øve og ſtjerpe den høie 
Sands for der SEjønne. Det Hele fik Navn af Hypokri⸗ 
fil, hvilket man beqvemmeft fan give ved Fremftillelfess 
kunſt. Det ſynes imidlertid fom ben Declamation ifær 
Græterne, fordrede fun paſſer lidet for. vort. Sprog, vort 
Dre eller vor Zidsalder, Talernes Foredrag i Oidtiden 
nærmede fig mere Sang. Under Foredraget lod Taleren 
almindelig en anden træde bag vedzfig og paa et muſikalſt 
Inſtrument fra Tid tilanden angive Grundtonen og Toner— 
nes betydeligfte Forandringer. Grundtonen i Declamat o— 
nen maag naturligviis rette fig efter Stykkets Beſtkaffen— 
hed. Med Declamation forbindes ogfaa almindelig Geſti— 
culation, da det neſten ikke er muligt andet end at forene 
Legemets Bevægelfe med Sindeté, 

Declinaio ED nn 0 
forium. Declination kaldes enhver Boining, Afvin 
gelfe, Forandring f. Er. ved Endeftavelferne i et Navne— 
ord i Grammatiken, Magnetnaalens Afvigelſe i Naturlæz 
ren, thi dens Pegen imod Norden er ei til. alle Tider og 
paa alle Steder eens. J forrige Tider var Magnetnaa— 
lens Afvigelſe i vore Egne mere øftlig, men nu er den noget 
overig”? veftlig. Ligeledes forantrer den fin Retning i 
forſkjellige Verdensegne. Jo længere man fommer imod 
Spften, defto mere aftager Afvigelſen imod Veſten og for— 
forfvinder endelig gandſte i Siberien. Det Inftrument , 
hvormed man bemærfer Magnetnaalens Afvigelfe kaldes et 
Dechlinatorium. J Aſtronomien kaldes Declina— 
tion Stjernernes Afſtand fra Æquator, hvilken maales 
ved et eget Inftrument, fom kaldes Declinator, 

Decoration, Decorate ur. Decoration 
falder man velenhver Prydelſe ved en Gjenſtand, hvis Hen— 
figt er at give den en behageligere Form, dog betjener man 
fig iſer af denne Benævnelfe i> mere indſtrenket Forſtand 
om Theatrets Forſtjsnnelſe eller de Theatermalerier, ſom 
tjene til at foreſtille det Sted, hvorpaa Scenerne forefal— 
de. Hertil høre fornemmelig Couliſſerne, Gardinerne, 
Tom flutte Udfigten for Enden af Skuepladſen 2c. Decor 
rationsmaleren, fom fÉal arbeide i grovere Stoffer, maae 
iſer forftaae det lineariſke og Luftperfpectivet for at kunne 
frembringe en fEuffende Virkning; dernæft maae han ogſaa 
forftaae rigtig at beregne tyfets (Lampelyſets) Effect og 
de fremtrædende Figurers Længde, Derfor tage de 
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fortræffeligfte Decorationer fig flet ikke ud ved Dagene 
Lys, 

Decreſe (Detrescendo) et itallenſt KunftudtryE i 
Muſiken, ſom tilkjendegiver at Tonerne ſtedſe blive fva- 
gere. 

Decretaler ere Afgjsrelſer af Paven eller Bi— 
jEopper i tviplſomme Retstilfelde, hvilke efter den cano⸗ 
niffe Rets Grundſetninger have lovmæsfig Kraft. ODe 
mærfværdigftejDecretalerere Pſeudoiſidorus's, d. e. enGams 
ling af for Storſtedelen opdigtede pavelige Love og Forord— 
ninger, fom en Bedrager under Mavnet Jſidor udgav 
i Slutxingen af det 8de Aarhundred for af underftøtte 
Hierarkiets Fordringer ved Exempler fra ældre Tider (See 
Pſeudoiſidorus). Samlingerne af Dekretalerne udgjør 
den anden Deel af corpus juris canonici eller den romerfÉe 
Kirkeret. — Decretifter faldes paa de catholſte Uu- 
niverſiteter offentlige Lærere i den pavelige eller Kirkeret— 
ten. — Annus decretorius eller normalis det mellem Cathos 
liber og Proteftanter i Tydſkland og Lutheraner og Refor⸗ 
meerte,i Schweitz ved den veſtphalſte Fred til Afgjørelfe 
beftemte Aar, hvorefter alle, fom Aar 1624 den 1 Jan. var 
re i Beſiddelſe af deres Godſer eller Religionssvelſe ogſaa 
for Fremtiden fEulde beholde ſamme. 

Decreter falder man: 1) i Privatretten Xfajøz 
relſe i en ſtridig Sag mellem to Partier, Udſtedelſer af 
SZvrigheden; 2) i den forrige tydffe Statsret Keiſerens 
Beſlſutninger ved en Rigsdag eller hans Andragende til de 
forſamlede Stænder, Foregik Keiſerens Underhandlinger 
med Stenderne fÉriftlig kaldtes de Hofdecreter; ſteedte de 
bed Commiſſarier Commiſſionsdekreter. 3) I den franſke 
Staͤtsret keiſerlige Beflutninger overhovedet. Blandt 
dem ere ifær Decteterne af Berlin og Mailand vigtige og 
fulde være Repreffalier for det ftorbrittaniffe Hofs Be— 
futninger angaaende Skibsfarten, Sohandelen, Søfrigen 
og ifær den neutrale Skibsfart og Blokadeſyſtemet. j 

? Decreteti Berlin (givet den 21 Sov. 1806 
fra den keiſerlige Leier i Berlin) erklerer de brittiſte Per 
Blokadetilſtand, forbyder al Handel og Forbindelſe mød 
England og befaler at confiſkere alle engelſte Varer og 
gjøre alle engelſte Underſaatter i de indtagne Provindſer 
fil Krigsfanger. Dette var Repreſſalier for Englands 
Erklæring af 16de Mai 1806, hvorved alle Frankerigs Ky— 
ſter fattes i Blokadetilſtand. Derpaag fulgte et ſtjerpet 
Blokade Reglement fra brittiſt Side — Nov. 1807. 

D2 
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Vel erholdt be Reutrale Tilladelſe at fare paa Søen, men 
de maatte fun gjøre Brug heraf til Fordeel for den engelſte 
Handel. „Alle Skibe, heder det, ſtulle løbe ind i en brits 
tie Gaun og betale Told, og de, fom ef underkaſte fig denne 
Foranſtaltning fÉulle betragtes ſom gode Priſer. Alle 
Havne, i alle Verdensdele erklæres derfor blokerede, ſaa⸗ 
lengeKrigen mod Frankerig veddarer “. Herimod udffæde= 
des Defreteti Matland "hvorMapoleon opholdt 
fig fra ben 2ade Nov. 1807) den 17de Dec. 1) Hvert Stib, 
fom har underkaſtet fig engelſt Befaling har tabt fit Flags 
Garantie, er etlænger nationalt og betragtes fom engelſt 
Eiendom. 2) Indløbe ſaadanne Skibe i franffe eller med 
Frankerig allierede Magters Havne eller falde de i franſke 
celler allierede Kaveres Magt ere de gode Priſer. ) Alle 
brittiſte Der erflæreg til Vands og Lands i Blotadetilftande 
Hvert Skib, ſom gaaer derhen er, ſaaſnart det opbringes, 
god Prife: 4) Diije Forholdsregler ophøre, faafnart En— 
gelland kalder fine tilbage, Diſſe to Decreter vare Bafig 
for Continentalfyftemet. (See dette), 

; Deduction (af deducere, udlede, bevife) 1) egent= 
lig ethvert Beviis, fornemmelig en udførlig Fremftillelfe 
af Grundene foren Sag ; dernæft 2) et færdeles Slags Beer 
viis i Logiken og Philoſophien dog afvige Philofopherne i 
Brugen af dette Udtryk meget fra hverandre; 3) et juridiſt 
Beviis ellev Beviisførelfe, fornemmelig et udførligt , og 
derfor ogſaa det Skrift, hvori en ſtridig Retsſag udførlig 
fremjættes, forſvares eller gjiendrives. 

Defenfion, Forfvar, ifær i Criminalſager For—⸗ 
fvar for en Perſon, der er anklaget for en Forbrydelſe. 
Den Advokat, der fÉal forfvare den Anklagede, kaldes D ez 
fenſor. 3 KXortificationen kaldes Defenfion den Hjelp, 
Tom en Linie eller et Verk fan give et andet, der beffydes. 
Herpaa maae tages Henſyn ved en Fæftnings Anlæggelfe. 
Defenfionslinie- erenlige Linie ved Forffandgs 
ninger eller Feſtninger, efter hvilken Skytſet ved Forfvas 
tet maa ſtilles. 

DefenſiveAAiance, en Forbindelſe mellem to 
eller flere Magter for i Zilfælde af Angreb gjenfidig at 
ftaae hverandre bie, og en Defenſivkrig, en Krig, der føreg 
for at beffytte fig mod et uundgaaeligt eller alerede bes 
gyndt Angreb. Man fan følgelig ved: en Defenfionstrig 
gjerne gjøre det førfte Angreb. 

Defiré kaldes ethvert trangt Pas, Vei eller Sted, 
fom Tropper blot funne paffere med ſmal Front; ſaaledes 
danne alle mellem Bjerge og Klipper indfluttede Veie, alle 
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øver dybe Floder gaaende Broer ꝛc. Difilser, Da enhver 
dyb eller Colonneſtilling, hvortil de fnevre Pasſe nøde ved 
Gjennemmarſchen, fan ved des fiendtlige Artillerie blive 
meget farlig, da den desuden ſpokker et Corps's Kraft ved 
at ſtille den giennemmarſcherede Deel fra den tilbage bleve 
ne, faa føger man, idet mindfte, naar Fienden er nær og 
det er mueligt, at undgage dem. Gagaer det ei an, maae 
man'være Herre af Ud- og Indgangen, famt have paſſeret 
Defiléen og fåt fig i Siagorden, før Fienden fan angribe, 
Forpoſterne .maae befætte tet fnævre Pas paa begge Gider 
med tilffrætteligt Styte og Infanterie; naar Armeen 
er pafferet forene Fortropperne fig med den og danne nu 
Bagtropperne. Defilere er derfor at paſſere et 
fnævert Pas, marſchere forbi Nogen eller dele ſtorre Afde— 
linger i mindre, G 

Definere betyder i vidtløftigere Forſtand at fors 
klare, tydeligagjøre et Begrebs Indhold va angive det, 
dernæft ifærdeleshed beſtemme et Begrebs Grendſer, 
eller hvilket er det famme, fremftile en Sags væfentlige 
Kijendemærter fuldfiændigt og tydeligt, Den Gjenfiand 
ſom ffal forklares eller tydeliggisres, kaldes Defini- 
tum, Deng Egenſkaber kunne deels være ſaadanne, ſom 
den har tilfælles med andre, deels eiendomlige. En Defiz 
nifion maae angive begge og er altfaa en faadan Veſtem— 
melfe eller Forklaring af et Begreb, ſom tilkjendegiver 
Glægtstjendemærtet (nota generalis s. genus) og det eien— 
domlige fom adffiller Begrebet fra Slægten (nota fpecialis 
s. differentia fpecifica) noie og tydeligt — altfaa en 
fuldffændig Angivelfe af et Begrebs væfentlige Kjendemer— 
ker. Denſer analvyſtiſk, naar et Begreb ved Definis 
fionen fun opløfes i fine Kjendemerker og fremſtilles fuld— 
ftændigt, men ſynthethiſt, naar et tydeligt Begreb 
førft' frembringes ved Xorbindelfen af viffe Kjendemarker. 
En Tings blotte Befkrivelſe er derved forſtjellig fra Defini— 
tionen, at i hiin fun nogle Kjendetegn anføres, hvilke dog 
et firælfe til at ſtjelne Tingen fra alle andre, 

Degen, en berømt Uhrmager og Mekaniker fra Wi⸗ 
en, fom 1807 opfandt en FlyvemafÉine, hvermed han ei als ' 
lene paa det derværende Raadhuus, men og i Paris har 
gjort Forføg med forſtjelligt Held. 

Degerando (J. -M.) Cen af de fortrinligſte nu 
levende franſte Philoſopher, har 1804 Udgivet en histoire 
comparée des fyftemes de philofophie, relativement aux prin- 
cipes des connaiſſances humaines i 3 Bind, det bedſte franſke 

>» Vært i Philofophiens Hiftorie, For nogle Aar fiden fore- 
tr s 
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lagde han Nationalinftitutet, hvis Medlem han er, en 
Afhandling over en kantiſte Philoſophie. 

Degradation (efter Krigsretten) er en Straf, 
hvorved en Militair nedfættes i en lavere Grad, og indde— 
les i ærerørig og ikke Crersrig. Den fidfte finder Sted ved 
ringere Feil i Zjeneften og beftaaer deri, at en Stabsoffis 
ceer nedfættes til Subalternofficeer, en Subalternofficeer 
til Underofficeer og en Underofficeer til Gemgen, Den 
vanærende Degradation foretages for at ſtraffe Feighed, 
Forræderie, Tyverie, Snigmordeec. og holdes med adffilis 
ge Ceremonier. Efter holdt Krigsret ellerStandret ſlages 
en Kreds, og efterat Auditeuren har aabnet Dommen, 
ſammenvikles en Fane eller Standart over Delinquenten, 

ſom berpaa af Stykknegten med et Knæftød kaſtes ud af 
Kredſen og overgives til Skarpretteren. Denne fråtager 
ham derpaa Kaarden, brakker den i Stykker, flaaer ham 
diſſe om Hovedet og fafter ham dem derpaa for Fødderne. 
Denne Maade at ſtraffe paa er dog ci eens overalt. 

Deidameia(Deidamia) en Datter af Lykomedes. 
Under fit Ohhold paa Scyros avlede Achilles med gabe 
Pyrrhus og Onites. 

Deiphobe, af Virgil faldet Glaucus's Datter, 
Trieias og Apollos Preſtinde i Hulen ved Cumæ, hvor 
hun ſpagede. Derfor anfeer Heyne hende for den ſamme 
ſom den cymeiſte Sibylla. 

Deismus eler Theismus er def Syſtem, 
hvorefter Gud antages fom den øverftejog fidfte Grund til 
alle Ting. Det Modfatte af Deismus er Atheismus eller 

Gudsfornegtetſe. Undertiden modſetter man Deismus 
Aabenbaringstroe og forſtager veden Deiſt, den, ſom vel ans 
tager en GudsTilverelſe og Verdens Beſtyrelſe, men forka— 
ſter AAabenbaringen og bygger fin Troe paa Gud og de gud— 
dommelige Ting blot paa Fornuftens Grunde, ei paa Aa— 
benbaringens Vidnesbyrd. J denne Betydning taler man 
f Er. om engelffe Deiſter, ſom beftride Aabenbaringen. 
Kant ſtjelnede imellem Deismus og Theismus ſaaledes, at 
den førfte vel antog en høiefre og ſidſte Aarſag til alle Ting, 
fom den falder Gud, men ikke et frit fornuftigt Veſen fom 
den forſte Grund til alle Ting, men ben hofte Zilværelfen 
af en levende Gud, et med Forſtand og Frihed begavet Bæs 
Jen, fom er Verdens Skaber og Styrer. Doger denne For⸗ 
ſtjel gandſke vilkaarlig og derfor fun antaget af faa. 
sem mug og Theismus er egentlig det ſamme, det førfte 

ommer af det Latinſte, det andet af det Graſte. 
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Defterdar eller Tefterdar betyder Storſtat— 
meſter eller førfre Finansminiſter ved det tyrkiſte Hof og 
Overhovedet i de orientalffe Stater. Navnet udledes af 
Defter en Rolle, en Fortegnelfe paa Indtægter og Udgif— 
KER; 

Defter-Emir, en tyrkiſt Embedsmand, ſom 
fører Regnſtabet over Land- og Lehnsgodſerne. 

Dejanira (Dejaneira) en Datter af Oeneus 
Konge af Calydon i Ætolien, men efter andre af Dionyſes 
og Althæa. Hun blev forlovet med Flodguden Achelous, 
fom derover kom i Kamp med Herkules og tabte... Herku— 
Iles vilde nu føre hende fil fit Fedreneland, men han blev 
opholdt ved Floden Evenus, fom var fteget høit. Da ban 
var uenig med fig felv, om han, ffulde vende tilbage, kom 
Centauren Nefjus og tilbød at bringe Dianeira paa fin 
Ryg over Floden. Herktules antog Tilbudet og git førft 
over Floden; men, da han var fommen over til den anden 
Bredde, fane han, af Centauren, langt fra at bringe 
hende over, anvendte alt for at tvinge hende til Utroſtab. 
Forbittet over benneFræfhed, afſtiod han enViil imod ham, 
ſom var forgiftet i den lernæijfe Slanges Blod og gjennems 
borede ham. Melus, ſom følteDøden nærme fig, gav Dianei— 
ra fin blodige Kjorrel med den Forſikring, at, naar hun 
kunde bringe Herfuleg til at bære den vilde han fængfles 
til hende for ſteſſe. Dejaneira tog lettroende imod For— 
æringen i det Forſet at bruge den, Nogen Tid efter, da 
hun havte erfaret, at Herkules var forelſtet i Jone, Dat— 
fer af Curites paa Euboea, ſendte hun ham Neſſus's Kjor— 
tel med en ung Slave ved NavnLychus, fom hun paas 
lagde af hilfe ham paa det emmeſte. Herkules, fom et 
anede fin Gemalindes Henfigt, traf den ulykkelige Kjortel 
paa; men neppe havde han faaet den paa før en faadan 
Swmerte everfaldt ham, at han fom i Raferie, greb Ly— 
chus og kaſtede ham uHavet, hvor han blev forvandlet til en 
Klippe. IſammeRaſerie omhuggede hanZræer paaBjerget 
Oeta, opreifte et Baal, lagde fig derpaa og bad fin Ven 
Philoklet at antænde det. Da Dejaneira erfarede 
Herkuless Død, blev hun faaledes plaget af Fortrydelfe 
og Smerte, at hun dræbte fig felv, Digterne ſige, at der 
af hendes Blod fremkom en Plante ved Nava Nymphea 
eller Herakleon. 

Déjeuné. Frokoſt, Deieuné ala fourchette, en Frokoſt, 
der dog ef begynder før KI. 1xT eller 12. Regetmæsfig er 
derfra udelukket Suppe, varme Stege, Grønt og — Da— 
mer; hødvendige ere derimod Folde Stege, Oſters, Salat 
og. Gelee, forſtjellige Slags Mavevine m. m. 
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Dejoces, Konge i Medien og ben førfte, der er 
06 ſynderlig bekjendt, efterat Medien havde løsrevet fig fra 
Aſſyrien. Efter Herodot byggede han Staden Ecbatana 
eller gjorde den til fin Reſidens, ſamt befæftede og forſtjon— 
nede den. Den Retfærdighed,” han Havde viift før han 
blev Konge ved at afgiøre Stridigheder blandt Folket, hæs 
vede ham paa Thronen. Han udvidede Riget, gjorde ads” 
ſtillige gode Andretninger og paabød en ſtreng og meget 
ceremoniel Hofetikette, ſom fiden blev herſtende ved det 
mediſke og perfijfe Hof. Han døde 656. 

Beoo Tetrarch af Galatien, erholdt af 
det romerſte Senat Kongetitel over dette Land og Lillear— 
menien, fordi han gjorde Romerne vigtige Tjeneſter i de 
aftatifte Krige. I de borgerlige Krige fogihan Vompeius's 
Partie. Caeſar fratog ham Lillearmenien, nødte ham til 
af drage med imod Pharnaces, og lod ham Intet beholde 
uden Kongetetelen. Man beffyldte ham for et Angreb 

mod Cæfarz Liv, Hvorfor Cicero forſparede ham ten Tale, 
vi endnu have, Efter Cæfars Mord vendte han tilbage til 
fine Stater og forbandt fig førft med Brutus ,- fiden med 
Auguſtus. pan dode i en høi Alder 30 Yar f, Chr, 

Delaware, en Provinds i Nordamerika, har fit 
NavngafLord Thomas Delaware, derpaa fin Rei— 
je til Virginien havde feet Delavare-Bugten og dens Ky— 
fter. Dette Land var indbefattet med under Virginien i 
det Frihedsbrev, ſom Jacob iſte tildeelte ef Selſfab. Forſt 
ved Coloniernes Adſtillelſe fra Moderlandet blev Provind— 
Jen faldet Dekaware. De ældfte Colonier der anlagdes af 
Svenſke 1635, efterat Carl 1fte havde frafagt fig alle For— 
dringer derpaa. (Hollænderne protefterede mot de Svenſtes 
Nedféttelſe, fatte fig ſelv faft i Nerheden og blevej 1654 
Herrer deraf. . Efter ti Aar tilfaldt det igjen Engelland, 
Wilhelm Penn. erholdt det 1680 tilligemed Penſylvanien, 
hvorfra det dog ſiden blev adſktildt. Hovedftaden i Pro— 
vindfen er MRewcaſtle, doger Wilmington mes 
te betydelig, En Flod har og Navnet Delaware, 

Delegatus, en Titforordnet, en Udſendt. Delegas 
tion, Paalæggelfe af Noget, J Retsfproget betyder det 
Paatagelſen af en andens Rettighed, eller den Anviis— 
ning, ſem en Skyldner giver fin Creditor paa en anden. 
Den fom overdrager en Anden fin Rettighed heder D e- 
legant, ogden, paa hvilken Anpitésningen fÉcer Del e- 
gat, Den fom erholder Anviisningen Delegator. 
Delegationer kaldes flere Provindfer i Kirkeſtaten. 
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Delft. 1) En Provints og Stad ti Sydholland. 
Staden ligger ved Schie, ei langt fra Haag og har 5000 
Indb. Den ffal være bygget 1075 af Hertug Gotfred 
af Lothringen og er den berømteh ugo Grotius”s Fs⸗ 
deſtad. Her fabrikeres et Slags Fajance, fem har Navn 
af Gfaden. 2; Navnet paa nogle berømte holland 
ſke Malere ifær Fa cob og Wilhelm Delft (idet 
16de Aarhundred) begge fødte i Delft, begge-Portraitmas 
lere og Slægtninge af den berømte Mirevelt, 

D elit a (fee Delos ). . Å 

D lille (Jacques, ogſaa Delisle, de Lille) født 
1732. i Aigue-Perſe, en lille Stadi Limagne, er Cen af 
Frankerigs beromteſte Leredigtere. Saavel ſi Herlighed af 
Skabning ſom i Verſekunſt lignede han Pope, ſom han 
ogfaa havde tager til Monſter i "fit endnu utrykte Forſeog 
over Menneffer. Han tom meget ung til Paris og udmærs 
fede fig tidligt ved fin Tilbsielighed til Digtekunſten. 
Herpaa kom han i Collegiet Amiens. Thi juft paa den 
Tid vare Jeſuiterne fordrevne fra Frankerig og adfkilli— 
ge Stæder, ſom ingen Profeforer havde, vendte fig til 
Univerfitetet for at faae deresTaberftattet, Delille blev ders 
for, fendt til Amiens. Greſſet havde ber alerede vakt Yndeſt 
for Poeſien, og her var det at Delille begyndte fin metrifte 
Dverfættelfe af Virgils Georgica, hvilken han fuldførte & 
ſit 23 War, omendſtjendt han filede paa den i mange Aar. 
Den gjorde megen Opſigt i den lærde Verden, da mar ei 
troede af det franffe Sprog var ſtikket til dette Slags Poe— 
fie. Den udkom førft 1770 og er fiden udgivet mange 
Gange, Den prægtige Quartudgave af Didot har førft 
givet denne Kunſtner et Navn, J denne" findes discours 
preliminaire og en Mængde Anmærkninger , hvorved For: 
fatteren har erhvervet fig en hæderfuld Plads ogfaa iblandt 
de franffe Proſaiker. Delille blev nu kaldet til Paris, 
førft ſom Profeffor ved College de la Marche og fiden ved 
Collége de la France. Senere overfatte han Virgils WEnei— 
de, og denne Forfatter. var ifær hans beundrede Mønfter , 
ſom han endog fætter over Homer. 1774 blev han optaget 
i Akademiet, og det fortjener at bemerkes, at Voltaire, 
fom ei perſonlig kjendte ham, drev herpaa. — Efter et 
langt Mellemrum fulgte 1782 hans eger Læredigt les jar- 
dins, ou Part 'embellir les paysages i 4 Sange. Her vifte 
han vel ligeſaa megen Zalent, men Digteren havde ingen 
Leder mere, Vel var man mindre tilfreds med hang les 
jardins end med Overfættelfen af Georgica, dog antage de 
flefte Kunſtdommere, af de Franfée i Læredigte ei befidde 
noget Værk af lige poetiſt Verdie. Det er overfat i de fle— 
fe Sprog, felv paa Polſt. Delille var ei egentlig Geiftlig 



53 Del 

men antog dog den nedre Ordination for at kunne erholde 
æn rig geiftlig Indkomſt. Deraf faavelfom hans Gage ſom 
Profeſſor ogRenterne afhans egenFormue havdehan en aars 
lig Indkomſt af 30000, Livres, hvoraf han efter Revolutie⸗ 
nen [un beholdt 600. Den Ere, Mationalinftitutet vis 
ſte ham ved at vælge ham fil Medlem af den tredie Claffe , 
frabad han fig ſom Tilhenger af den gamle Tingenes Or— 
den; men Jnſtitutet erklærede, af det vilde lade hans 
Plads ſtaae aaben eg ei-befætte den, før efter hang Døde 
Siden valgtes han til Medlem af anden Claſſe eg modtog 

Tilbudet. Det er mærkværdigt aft Robespierre ſtaanede 
ham ved enhver Leilighed. Denne Demagog ønjffede at 
Delille vilde forfatte de Hymner, der ſtulde affjunges ved 
den berygtede Feft til Guddommens offentlige Erkjendelſe. 
Digteren ſtrev i 24 Zimer Dithyrambe fur Pimmortalité de 
Vame, ſom ryſtede felv Velferdscommiſſionen og blev ufjuns 
gen. Derpaa fjernede han fig fra Paris og opholdt fig ad- 
ftillige Maaneder i de vogefitfe Bjerge, beſtjeftiget med 
Eftertanken over de fiore Naturscener. J Schweitßes mas 
leriſte Omgivelfer digtede han fin ' homme .des champs, et 
Læredigt over Landlivets Yndigheder, ogſaa kaldet Geor- 
giqués françaiſes. Delille arbeidede i 20 Aar paa dette 
Digt, dog meeſt 1794 underKRedſelsperioden. Denne Tids 
førgelige Begivenheder have havt ftor Indflydelſe paa ſam— 
me og man finder deri en melancholſt Følelfe, ber ei har 
"Gted i hang les ardins. Synet af hans Fædrenelande Lidels 
fer frembragte Digtet: Le malheur et la pitié , poéme en 4 
Chants, London 1803. FraBaſel begav han fig. til. Lon— 
don 1302 og ægtede der Dem. Vaudchamps, fom længe 
Havde fulgt ham og fom han ofte kaldte fin Antigone, 
Han overfatte-her Miltons tabte Paradiis, og har maaſtee 
heri allermeeft viift fig fom Digter Dette Arbeid fuld før= 
te han 1:5 Maaneder, og ben Anftrængelfe, han vifte , 
paadrog ham et Slagflod, der tilſidſt gjorde Ende paa 
hans Liv. Efterat de politiffe Storme i Frankerig vare 
ſtillede, vendte ban tilbage og ſtrev fit Digt over Naturens 

fre Riger, ſaave ſom det i Frankerig med overordentligt 
Bifald optagne Digt: la Converfation. Her havde han 
valgt et Stof, han forftod af behandle ſom Mefter, Thi 
efterat han med Hr. Choifeul havde gjort Reiſen til den 
claffiffe Oldtids Care oa var Fommen tilbage, faae han fig 
optaget i Hovedſtadens mceft glimrende Cirkler og uddan— 
nede til Fuldkommenhed fif Talent at underholde. - SF. Des 
lilles Verker findes imidlertid et nogen bøi poetiſt Aand, 
og Bouterweck ſiger: „et didaktiſt Værk fom den hoiſt ele— 
gante Landmand, Abbed Delilles, Fan have megen Ynde i 
Udtryk og Diftion uden derfor at være ef Digt.“ Delille 
udarbejdede Alt i Hukommelſen og gjemte det der ligeſaa 
ſikkert ſom vaa Papiret. Uagtet hans Aandskraft fyntes 
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ftedfe at tage til, fvælfebes hans Legeme ; han miftede 
Synet og døde den Ifte Mai 1813, almindelig agtet og el> 
ffer, hvilket og hans høitidelige Liigbegjængelfe vidne— 
de om. 

Dellamaria (Domenico), en berømt franſk Coms 
ponift, nedffammede-fra en italienſt Familie og blev født 
i Marſeille. Her componerede han alerede i fit 18de Aar— 
en ftor Opera, fom blev givet med Bifald. Derpaa begav 
han fig til Italien hvor han componerede 6 Operaer. Ef— 
terat være kommen tilbage til Franterig begyndte han 
med den comiffe Overa Le prifonnier (Arreſtanen), der ogs 
faa blev givet uden for Frankerig med Bifald, SI alle hans 
Værter finder man en let og behagelig Smag, en reen og 
ſtjon Stiilog Sandhed i Udtrykket. Deſto mere er def at 
beflage, at denne Kunſtner døde alerede i fit 36te Aar 
1800. Foruden den før nævnle Opera Le prifonnier, vakte 
en anden : 1” opera comique (Operetten) den iftørfte En— 
thufiasmus, og næften alle Arier deri bleve Folfefanges 

Delos, een af de mellemfte Cyclader i det ægæifte 
Hav berømt efter Sagnet fom Apollos og Dianas, Fædrenen 
land. Delos, fortælle Digterne var dengang fun en nøgen 
ufrugtbar Klippe, der fvømmede omkring i Havet og tilfæls 
dig blev dreven hen i Midten af de cycladiſte er, Jorden 
havde fvoret Here (Juno) ei at tilftaae den flygtige Latona 
noget Tilflugtsſted til fin Nedkomſt. Den Ulykkelige vans 
Fede omkring uden af finde noget Sted, hvor hun kunde 
fætte fin Fod. Da fik hun Øie paa den fvømmende Øe, 
der ei funde henføres under Jordens Eed, da den ei var 
noget faft Sted.  Latona fattede Haab, og Delos ſtaffede 
hende et Frifted ved Jnopus's Bredder. Hun lovede derfor 
med een Ced, at et Tempel fulde bygges paa dens Klippe— 
bund, hvortil ale Nationer ſtulde bringe Gaver. Under 
et ſtyggefuldt Tree fødte hunther Apollo og Diana, ſom 
og kaldes Delios og Delia og fortrinlig dyrkedes 
her. Delos blev nu ei længer en Leeg for Vindene, fra 
Jordens Grundvold fremftege Støtter, der holdt Øen, 
hvis Rygte udbredede fig over hele Kloden. Saavidt Sagz 
net. JBegyndelſen havde denne Ze egne Kønger) der tils 

lige udøvede Præfteembedet; fiden kom den under Athenens 
Herredomme. Intet taaltes paa den, ſom medførte Billes 
det om Forſtyrrelſe eler Krig. De Døde begravedes paa 
den hogliggende Øe Rhenea, hvorhen man og bragte 
frugtfommelige Qvinder. Efter Corinths Indtagelſe, 
146 f. Chr, flygtede de rigeſte Corinthier herhid og gjor- 
de Delos til et blomſtrende Handelsſede. søens ftørfte 
Mærtværdighed var Apollos Tempel og Orakel. Grunden 

- til Templet var Jagt af Eriſichthon, en Søn af Cecrops. 
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Det forſtjsnnedes ſiden af flere graſke Stater, var opføre 
af parifé Marmor og indeholdt foruden Gudens fÉjønne 
Billedſtotte er Alter, ber anſages for et af Verdens Und ere 
værter. ; Af ſamme har og det ſaakaldte deliſke Problem 

» (deliffe Opgave) fit Navn. Da Peſten, fortælles der, en— 
gang rafede paa Delos, og Indbyggerne ſpurgte Oraklet 
øm et Middel imod den, erholdt de til Svar, at de ſtulde 
gjøre Apollos Alter, der beſtod af en Terning engang faa 
ſtort. Dette ſiden i Geometrien berømt blevne Problem 
forſogte flere gamle Philoſopher og Mathematiker paa for- 
ftjelig Maade at løfe. Ogfaa fandtes i Templet det Træe, 
hvortil Latona efter Sagnet, ſtottede fig i Fodſelstimen. 
De Orakler, Apollo her meddeelte, holdt man for de tyde= 
ligfte og tilforladeligfte af alle. De bleve fun givne om 
Sommeren; om Vinteren meddeelte Apollo fine Svar i 
Pafara i Lycien. — Nu fører Delos Navn af Sedilli, 
er ubeboet og et Zilflugtsfted for Sørøvere, Dog ere der 
endnu prægtige Ruiner af dens forrige Herlighed. 

Delphi, Sædet for det gamle Græfenlande berøms 
teſte Orakel, laae i Phocis ved den ſydligſte Side af Bjer⸗ 
get Parnaſſus. Mythen fortæller Stadens Oprindelſe 
ſaaledes. Efterat Apollo havde dræbt Dragen Pyt ho 
(andre falde den Delphyne) og befluttede at lægge Grund— 
volnen fil fin Helligdom, faae han et Hondelsſtib, der 
Tom ſeilende fra Ereta. Strax fprang han i Skikkelſe af 
et uhyre Matfviin (deraf Tilnavnet delphinſt) i Havet 
ſtyrtede fig ombord paa det cretenſiſte Skib og tvang det 
til at feile forbi Pylos, hvorhen det var beftemt og løbe ind 
i Havnen ved Criffa. Da Eretenſerne vare ftegne i Land, 
vifte han fig for dem i en herlig Ynglings Skikkelſe og for— 
Tyndte dem, af de aldrig mere ffulde vende tilbagetil deres 
Fæbdrerieland, men tjene ham fom Vræfter i hans Tempel. 
Begeiſtrede fulgde Cretenferne ham med Lovfange til Par: 
naffets Skraaning. Men be ffrættedes, da de ſaaeEgnens 
Ufrugtbarhed og anraabte Apollo om Hjelp imed Fattig-z 
dom og Nød. Guden ſmilede, forklarede dem deres fil 
kommende Beſtemmelſe fom hans Préſter ſamt hvilke For— 
dele, de deraf vilde erholde. De byggede nu Delphi, ſom 
i Begyndelſen kaldtes Pyttho af Dragen, Apollo her 
havde nedlagt, Stedet, hvor Orakelſparet meddeeltes, 
varen Hule og kaldtes Pythium. Dens Opdagelſe tilſtri— 
ver Sagnet en Hyrde, der vogtede fit Qvæg ved Foden af 
Parnas og kom i en prophetiſk Begeiftring af den berufens 
de Damp der udgik af Hulen, Denne Hule indffuttede 
man i Templet og fatte derøver en Trefod hvorpaa Præft> 
inden, Pythia faldet, af hvis Mund Apollo troedes at tas 
le, fatte fig for af modtage Begeiftringen af den dampende 
Gule, Deraf Talemaaden ex tripode (tale fraTrefoden) om 
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mørke Svar, der dog udgives for ufeilbare. Efter førft at 
havre badet fig og ifær vaſtet fit Haar i den caftalifée Kilde, 
bekrandſet fig med Laurber, fat fig ned paa den med Laurs 
bærblade prydede Trefod, ryftet bet hosſtaagende Laurbærs 
træge oa plukket nogle Blade deraf, kom hun i en Henryk 
kelſes Tilſtand. Hendes Anfigt forandrede Farve, en Gy—⸗ 
jen foer igjennem hendes Lemmer og af hendes Mund ko— 
nede Klageſtrig og lang Sønnen, Denne. Zilftand 
ſteeg til Raſerie. Dinene funflede, Munden. ſkumme— 
de, Haarene reiſte fig og Præfterne maatte holde hende, 
fom næften var qvalt af den opſtigende Damp paa Tre— 
foden, hvorpaa hun under frygtelig Hylen udſtsdte nogle 
Drd.. hvilte Præfterne evtoge med Omhyggelighed, orde 
nede og overleverede ſtriftligtil den Sporgende. JBe— 
gyndelfen vare Orakelſparene pae Vers, men, da ſiden 
Sraklets Anſeelſe tog af, lod man fig nøje med at give 
dem i Proſa. Orafelfveret var ſtedſe mørkt og tvetydigt, 
dog var det en tidlang af Vigtighhed, da Præfterne kunde 
fyre Grekenlands religisſe, borgerlige og politiffe Anligs 
gender: de ftode en tidlang i ſtor Anſeelſe. Dorerne, fom 
vare be forſte Beboere af diffe Egnejudbredede fig fiden over 
hele Græfenland og med dem Oraklets Anſeelſe. J Førfis 
ningen gav Oraklet Fun Svar een Maaned i Aaret, fiden. 
beftemfes een Dag i hver Maaned. Ingen, ſom fvurgte 
Apollo til Raads maatte fomme uden Foræringer, . Der— 
for beſad Templet uhyre Skatte, og Staten var prydet med 
talrige Statuer og andre Kunftværfer, ſom vare opreiſte af 
Taknemmelighed. De Gamle holdt Delphi for Jordens 
Middelpunkt. Digterne fortælle, -at Jupiter for at be— 
fremme Jordens Midte udfendte fo Ørneen fra Øften og 
een fra Veſten, ſom ber traf ſammen. J Delphi fandtes 
et Gravminde over Neoptolemus (Pyrrhus Achilles's Søn 
ſom her blev dræbt al Oreſtes. Paa Sletten imellem Dels 
phi og: Eirrha holdtes i Maaneden Targelion de pytth i—⸗ 
jie Lege, førft hvert gåde og fiden hvert ste Aar. Bed 
diffleNatisnallege eg Amphyctionernes Beſtyttelſe forsgedes 
end mere Stadens Anſeelſe. Mu fører Delphi Navn af Cas 
ſtri og tilhører Tyrkerne. 

Delta ér det græffe Bogſtav, ſom fvarer til vore 
D. Den nedre Deel af Ægypten, der var indſluttet mel— 
fem Nilens yderfte Arme, kaldes ogſaa Delta formedelſt den 

Lighed den havde med det greſke Bogftav A. Man føjes 
nede mellem det ſtore og lille Delta. 

Demagog (ef greſt Ord, der betyder. Folkeleder) 
kaldes den, fom iſen Frifiat, leder Folket i dets Beſlutnin⸗ 
ger og Forefagender, De Talenter, ſom ſatte i Beſid— 
delſe af Folkets Yndeſt hos de Gamle, vare ifær Veltalens 
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hed, Statsklogſkab og Tapperhed. Man forbinder almin— 
delig ei den bedfte Betydning med dette Ord, da de fleſte 
faavel den ældre fom nyere Tids Demugoger' almindelig 
Handlede egennyttigt og fnarere forraadede end befordrede 
Folkets Fordele f. Cr: under den franffe Revolution M as 
rat, Robespierre og deres ſtjendige Tilhængere. 

Demarcationslinie (Begrændgsningelinie) 
egentlig enhver Linie, ber træffes til Beſtemmelſe af en 
Grændfe, der ei maae overſtrides af en fremmed eller fiendt— 
lig Magt. Videre falder man Demarcationslinie en 

Linie fom efter Overernskomſt træffes for at ſikkre et Lands 
Neutralitet; faaledes blev i Freden til Bafel 17de Mat 
1795 afgjort, af det nordlige Tydfflandveden ſaadan Linie 
ſkulde ſikktres mod Troppemarſcher og Angreb. 

Demerary en fordum höollandſt Colonie ved den 
feilbare Flod af famme Navn i Guiana: Egnens Frugt— 
barhed lokkede 1740 adffillige Hollendere fra ETequebo og 
fiden mange Ængeilændere til af benytte fig af dens fordeel— 
agtige Beliggenhed. 1769 talte man alerede 130 Planta— 
ger, og diffe have fiden taget til, faa Udførfelen af Sutter, 
Caffe øg Bomuld 1778 belsb fig til 15 Sfibsladninger, 
1797 gav Colonien fig under Storbrittaniens Beſtyttelſe, 
men den blev tilbagegivet i Freden til Amiens. 1803 to— 
ge Engelænderne den uden Modſtand og have fiben beholdt 
den. 

Demeter (fee Ceres), 

Dem etriug Mavnét paa flere berømte Perſoner, 
fornemmelig en Rekke Konger i Macedonien og Syrien. 
Ze warkeligſte blandt dem ere følgende: 1) Demetri— 
n 8 med Zilnavnet Poliorcetes (Stadbetvingeren), 
Gønaf'Antigonus ogen fort Tid Konge i Macedo— 
nien. Han deeltog i fin Faders Krigei Afien fornemmes 
lig mod Ptolemæus Lagi Søn med forſtjelligt Held. Han 
vifte fig med en Flaade for Athenen, fordrev Demetrius 
Phalereus og gjengav Folfet den gamle Regjering. Han 
var med i det berømte Slag ved Iſſus 301 imod Geleus 
dus og Lyſimachus. Herfra flygtede han til Ephe⸗ 
Jus og fiden fil Athenen, hvor man dog ei vilde medtage 
ham, Siden gav han fin Datter Stratonice til 
Seleucus, med hvem han dog kom iUenighed formedelſt fine 
ærgjerrige Planer, Under Uenighederne mellem Gaffanders 
Sønner bemægtigede han fig Macedonien, ſom han og be— 
holdt i7 ar men under idelige Stridigheder med fine Na— 
boer Lyſimachus og Pyrrhus. Forladt af fine Soldater og 
uden ſikkert Tilflugtsſted, overgav han. fig endelig: fil fin 

— 
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Svigerføn, der holdt ham i et Slags Fangenffab i Axameo 
(ogſaa faldet Pella)i Syrien, hvor han døde 284 f. Chr. 
54 Aar gammel, 2) Demetrius 2den, en Sonne— 
føn af Poliorcetes og Søn af Antigonus Gonatas, fom han 
fulgte paa Macedoniens Zhrone. Da hans Fader formes 
delt Macedoniernes Trolsshed maatte flygte til Græfen= 
land, bragte han en Hob Soldater fammen og fafte ham 
igjen paa Thronen. Efter fin Faders Død regjerede han 
10 Mar i beftandig Striid med Naboerne. 3) Demetri— 
us 1fte, Konge i Syrien, en Son af Geleucus yde, der 
ſendte ham ſom Gidfel til Ram. Bed fin overdaadige og 
fvage Regjering tabte han en ſtor Deel af fit Rige og faldt 
150 f. Chr. i et Slag mød Alexander Balas, ſom rev Riget 
tilfig, 4) Demetrius 2, Ricator (den ſeierrige) 
erobrede igien de tabte Lande fra Partherne, men faldt 
fiden i deres Fangenſkab. Cfterfin Befrielſe regjerede han 
endnu fire Aar, men hans Stolthed foraarfagede Oprør , 
og han blev myrdet i Tyrus af en Statholder 126 f. Chr. 
5) Den før nævnte Demetrius Phalereus, en 
berømt greſt Taler og Difcipel af Theophraſt, blev maces 
doniſt Statholder i Athenen og Arent (309 f. Chr.) 
Han forſtjonnede Athenen ved prægtige Bygninger og Athe⸗ 
nerne vifte ham deres Taknemmelighed vev at opreife ham 
jaa mange Stotter fom der vare Dage i Aaret, Men, da 
Demetrius Peliorcetes kom til Athenen, blev han dømt til 
Døde, hans Støtter bleve omſtyrtede og han felv reddede 
fig ved Flugten til Æaypten, hver han blev medtagen ved 
Prolemæernes Hof, Ved hans Omforg ſtiftedes Bibliothe— 
Tet i Alerandrien. Han ffal fiden være falden i Unaade og 
være bleven forviift til Diſtriktet Buſiris, hvor han endte 
fit Liv ved et Slangebid 247 f. Chr. 6) Demetrius 
(den falſke) fee Pſeudometrius. 

Demiurg, Varkmeſter, Kunſtner. Verdensifabes 
ten kaldes fornemmelig ſaaledes af de Gamle, — 

Demokratie er den Regjeringsform, hvori Fol— 
ket felv (ſamtlige Borgere) udøve den haieſte Magt. Dette 
Fan ffee umiddelbar ved ſamtlige Borgere ved Stem— 
mefleerhed. Dog er en ſaadan Forfamlirg ei fænfelig 
undtagen i meget fmaae Stater og felv der forenet med 
færdeles mange Ubegvemmeligheder og leder til Anarkie. 
Almindelig udøver Folket fin Magt middelbart (re— 
præfentativt Demofratie) ved Repreſentantere. J den 
ældre Zid finde vi Demokratiet, fornemmeligt i fmaae 
Stater. Dets Fortrin beftaaer i den ſtore og opofrende 
Fedrenelandskjerlighed, ſom vekkes derved at enhver Bor: 
ger føler fin Værdighed og Uafhengighid og deeltager med i 
den offentlige Forvaltning, Ved Ophævelfen af den paa 
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Borgerdyd arundede og ved Love ſtyrede Lighed f. Cr. ved 
Lurus og Haveſyge, gaaer denne Regieringsform til Grun— 
de, Fil dens flemme Følger høre Factionsaand i det Inz 
dre, Forvicring ved for vide dreven Lighed, Misundelſe 
over Fortjeneften og lidenſkablig Toileslsshed, Mangel 
paa Eenhed og Gurtighed i Udføreifen af nødvendige Be— 
flutninger og deraf følgende Svaghed. Demofratiet gaa= 
er tit over til Ariſtokratie eller Deſpotie. 

Demokrit, en Philoſoph af den atomiftiffe eller 
nyere elnaiſke Skole, født 494 f. Chr. i den berygtede Stad 
Ubdera. Zerxes, hos hvem Demokrits Faber ſtod i Yn— 
deft, lod, ba han vendte tilbage til Aſten, nogle Mager og 
Chalhæer blive hos ham, hvilke indviede Ynglingen i deres 
Hemmeligheder og vakte den førjte Tilbøtelighed til Yhilos 
fophien hos ham. Gfter fin Faders Død reifte han til Æ- 
gypten, hvor han ſtuderede Geometrie og beſegte maaſkee 
tillige nogle andre Lande for aft udvide fine Kundſkaber. 
Blandt de græffe Philoſopher hørtelhan Leucipp Derpaa 
vendte han tilbage til fit Fedreneland, hvor han blev fat i 
i Spidjenaf de offentlige Anliggender, Men fortrædelig 
over Abderiternes Daarffaber, frafagde han fig dette Em— 
bede og traf fig tilbage t Cenfomhed for gandſte at opofre 
fig Philoſophien. Vi forbigaae en Mængde Eventyr, 
man har opfundet om Demokrit, blandt andet at han bes 
ſtandig loe over Menneſkenes Daarligheder, hvorfor man 
har anført ham ſom tet Modfatte af Heraklit, der bGeftan= 
dig græd over bem. — Han forflarede Verdens Oprindel— 
fe ved den evige Bevægelfe af en Mængde udelelige Smage— 
legemer (Atomer), der vare forffjellige i Figur, Stilling og 
Orden og fom ved deres Bevægelfe i det uendelige Rum 
fnart adſkildtes, Tnart igjen ſammenſattes. Saaledes 
fremkom Univerfet ved et Tilfælde uden nogen forſte Aar— 
fag. Atomernes Evighed beviftehan derved, af man ei 
Fan foreftille fig Tiden uden fom evig eg uden Begyndelſe. 
Af hans Paaſtand om Atomernes beftandige Adſtillelſe og 
Forbindelſe, fulgte ogfaa den, at der gaves utallige Verde— 
ner, ſom fnart fremfom, fnart igjen gif under, — Siden: 
beſtager efter hans Mening af virkſomme, lette Smaakug— 
ler, der ſom en lys Indfafning omgive hele Jorden. 
Luften bliver ved Smaalegemernes beftandige Opftigen fra 
de lavere Egne fat i Bevegelſe og fil en rivende Strøm ,. 
der drager de i dens SÉjød dannede Stjerner afſted med fig. 
Sjelen beftaaer for faavidt den er virkende Kraft af Ild— 
atomer," Han nægtede berfor dens Vedvaren efter Døden. 
Han deelte den i fo Dele, den fornuftige, fom havde fit 
Séede i Bryſtet og den ufornuftige, fom var fordeelt over 
hele Legemet. Men begge udgjore kun eet Veſen. Hans 
practiſte Princip var Velbefindende ved Jevnmobighed, — 
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Sol og Maane lød han beſtaae af glatte Atomer, der bleve 
drevne omkring i en Hvirvel. Maanen anfaa han for eh 
Ildſtive, forreften lig Jorden forfynet med Bjerge og Das 

, le og beboet. Melkeveien erklærede han for en Mængde 
imaae Stjerner. Stjernernes Orden efter deres Hoide var 
følgende: Førft Firftjernerne, dernæft Planeterne, derpaa 
Solen, efter den Morgenſtjernen, tilfidft Maanen. Alle 
Stjerner bevæge fig fra Veſten mod Oſten. Cometerne ere 
to Stjerner, ſom ftaae nær ved hinanden og derfor fyres 
fun at være een eneſte. Jorden er en bred, i Midten huul 
Skive, ber bæres af den under ſamme indſluttede Luft. 
Havet fager beftanvigt af og vil eengang gandſte udtørres. 
MennetÉet er fremkommet af and og Dynd — Seiv Gus 
derne vare efter hans Lære fremkomne af Atomer og for—⸗ 
gjengelige fom Alt Andet. Demokrit ſtal bave fé evet mes 
get, hvoraf dog Intet er kommet til os. Han fortjener 
uftvidig den førfte Plads blandt Maturforfferne, fom have 
anvendt Virkningerne paa Aarſagerne. Han bøde ien mes 
get høi Alder, å i 

Demonftration betyder i Krigsſproget en Bee 
vægelje mod ef Sfed, en kunſtig Manøver, man gjør mod - 
et Sted for at vildlede Fienden og ſtjule fin ſande Pran. 
JPhiloſophien bruger man Demonftration om et ftren gt 
eller egentlig logifé Beviis 32; ét faadant, af 
hvilket Umueligheden af det Modſatte bliver indlyſende. 
Undre f. Cr. Kan £, falde fun det mathematifÉe 
Beviis ſaaledes. ' 

Demontere forekommer ſi flere med hverandre be— 
ægtede Betydninger. Saaledes betyder det at nedſtyde 
Bolde og Bryſtvern ved en Forifandsning eller Fæftning , 
gjøre Skytſet ubrugbart vedat ſtyde Lavetterne i Stykker. 
Ligeledes falder man dét at demontere Skyts naar man ef— 
ter Krigen tager Canoner og Mørfere ned af Lavetterne. 
3 vidfløftigere Forſtand er det og at fratage Cen Mondu— 
ren; lade en Rytter ſtige af Heſten— 

Demoſthenes, Oldtidens berømtefte Taler, 
nedſtammede fra en anſeelig Familie i Athenen. — Han 
var født 375. f. Chr. i Pæanium, en Flæfte i Attica: 
Hans Fader, ſom døde tidligt, efterlod ham en betydelig 
Formue, ſom Lang Formyndere vilde ffille ham ved. Men 
han førte felv, ſtjsndt fun 17 Aar gammel, Proceſſen imod 
dem og vandt den lykkeligt. For at ftudere Veltalenhed og 
Philoſophie beføgte han Calliſtratus's, Iſcus's, Iſokra— 
tes's og Platos Skoler. Men Naturen havde lagt ſtore 
Hindringer i Veien for ham, Han havde ane af Na⸗ 
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turen ef meget fvagt Brytt, men han kunde endog flet ikke 
udtale Bogſtavet R., hvilken Naturmangel han ved de 
ftørfte Anftrængelfer jøgte at faae Bugt med. Dette lykke— 
des ham derved, at han efter Sfuefpilleren Satyrus's 
Raad fog Smaaftene i Munden og faaledes declamerede 
Vers felv paa de ftetlefre og befværligfte Veie. For at 
ſtyrke fin Stemme øvede han fig i at fale højt ved Strande 
bredden, naar Bølgerne brufede. Han iadſluttede fig hele 
Maaneder i ef underjordiſk Bærelfe, og lød fit Hoved rage 
for ei at kunne gaae ud. VedSfinnet af enLampe ſtrev han 
fine meſterlige Taler, om hvilfe hans Misundere ſagde 
at de lugtede af Olie, men Efterverdenen har anviift dem 
den førfte Plads blandt Veltalenhedens Bærker. J diſſe 
Taler yttrede han fig høit mod Mængdens daarlige Anſter, 
dadlede offentlig Athenienſernes Feil og opflammede dem 
til Mod, Wresfolelſe og Patriotisme. Han tor nede mod 
den macedoniſke Philip og indgjød fine Medborgere, det 
Had, hvoraf han felv var beſjelet. Den førfte af diſſe under 
Mavn afphilippiſſke befjendte Taler holdt han, da 
Philip havde bemæagtiget fig Paſet ved Thermopylee. Han 
drev paa ftrar at ubrufte en Armee og en Flaade og flytte 
Krigsſkuepladſen fil Macedonien og ei ende den uden ved et 
fordeelagtigt Forlig eller efter en afgiørende Seier. A⸗ 
thenienferne gave vel hans Forflag deres Bifald, men ud= 
førte dem ikke. Den berømte Phocion, fom kjendte Athe— 
nernes Svaghed, raadede beſtandig til Fred. Demoſthe— 
nes gik imidlertid to Gange til Philips Hof uden af være 
heldig i fine Underhandlinger. Ved fin Tilbagekomſt raa— 
dede han hver Gang til Krig og føgte ei alene at bringe 
Athenen, men hele Græfenland i Vaaben mod Philips 
Endelig, da Philip var trængt igjennem Paſſet ved Ther—⸗ 
mopylæ og fil Athenens Sktrek havde bemægtiaet fig Sta— 
den Clatea, bevirkede Demoſthenes en Folkebeflutning ſtrax 
af udrufte en Flaade af 200 Skibe bringe Landarmeen til 
Gleufis og ſende Gefandtere til alle Grekenlands Stæder 
for at bringe en almindelig Forbindelſe imod Philip i 
Stand. Han var félv blandt Gefandterne og bevægede 
Thebanerne til at modtage en athenienſiſt Armee inden des 
res Mure. Hang Jver bragte en talrig Hær fammen imod 
Philip. Det om tilet Siag ved Choeronea 338 f. Chr. 
og Græferne bleve overvundne. Demoſthenes, der fægtede 
med, ffal have været blandt de Førfte, der toge Flugten. 
Desuagtet vilde han holde Liigtalen over de i Slaget falds 
ne Krigere. JÆfchines, hans Medbeiler, undlod ikke af 
angribe ham herfor, Denne Strid mellem diſſe Talere 
var Demoſthenes's Triumph og paadrog hans Modftander 
Landsforviisning. Da Philip fort derpaa blev myrdet ; 
troede Demoſthenes, at Staten nu lettere kunde holde over 
fin Frihed. Men Alexanders ſtræekkelige Hevn over Theben 
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fatte Athenienſerne ſaaledes i.Frygt at de bade om Maade, 
Kun med Møie fik man Alexander til at afftade fra fin Fora 
bring af udlevere Demoſthenes og nogle andre Talere. De— 
mofthenes bleb for fin Beſtikkelighed, [om ban havd e viiſti 
Harpalus's Sag, dømti en Straf afso Talenter, og, da 
han ei ſtrax betalte, "blev han kaſtet i Fængfel, hvorfra 
han dog undfom og flygtede til Egina, . hvor han blev zil 
Alexanders Dod. Nu tog Krigen mod Antipater fin Be— 
gyndelſe. Demoſthenes viſte fig igſen offentlig og føgte at 
overtale de fmaae greſke Stater til en Fordinvelle mod 
Macedonien. Athenienſerne kaldte ham nu haderfuldt fils 
bage. Men, da Krigen tog en ulykkellg Vending og Anti— 
pater forlangte ham udleveret, flygtede han paa nye og 
tog fin Zilflugttil Neptuns Tempel paa Øen Calaureas 
ten heller ikke her fane han fig filter og tog Gift, ſom har 
beftandig bar hos fig. Han døde 313 f. Chr. 62 Aar gaͤm— 
mel. Gicero erflærer ham for den fuldkomneſte af alle Zaz 
lere. Stedſe talede han ſom Tid, Omſtæendigheder og Tilz 
hørere fordrede. "Snårt var han blid, fnart heftig, ſaart 
ophøjet; hans Action ſparede fil hans Ord og henrev.uimods 
ftaaegligen. . Det græjfe Sprog dannedes ved ham til en 
Fuldkommenhed, det ei forhen havde naaet. J CfrertreyÉ 
og overbeviſende Kraft i Starpfind og Fiinhed t at opføge 
og fremſtille Grunde, Delenes Harmonie fil et Heelt, 
Udtrykkets Skjönhed og Styrke, Sprogets Kraft og Vel— 
klang overgik han alle fine Forgjengere. Alt ev i hans Taz 

” Jer naturligt og ſterkt; Intet overflødigt. Vi have under 
hans Navn 61 Taler, 65 Indledninger og 6 Breve, hvoraf 
nogle ere uægte. 

Demouftier (Charles Albert), Medlem af Has 
Mfionalinftitufet, det polytechniffe Selffab 2c: var født t 
Billers-Cotereté den 11te Marts 1760. Tidlig udmærfede 
han fig ved ftore Fremſkridt i Videnſtaberne; han var en 
tidlang Advokat, men opgav fnart igjen detteLiv for gandz 
fe at opofre fig Videnffaberne og Landlivet. Her ſtrev 
han de flefte af fine Stuefpil,' Operaer og Digte, De ere 
fulde af Vittighed, der dog ofteer føgt. HansBreve 
til Emilie om Mytbologien, have gjort ham bekjendt 
over hele Europa. OQOmendtfjøndt man med Rette kan be— 
ſtylde dem for Affectation ere de dog fÉrevne med faa meget 
Mand, Fiinbed og Lethed, at deere en ſardeles behagelig 
Letture. AfhansSkueſpil have LesConciliateur, les femmes 
og le Tolérant holdt fig paa Theatret. J det førfte hav 
han træffende fremfiillet fin egen elſtverdige Characteer. 

Er quand il peignit l'homme aimable, 
Il etoit devant løn miroir. 

E 2 J 
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Han døde i fin blomſtrende Alder den 2 Marts 1801. 

Denar (Denarius) en Selvmynt hos Romerne, ſom 
i Begyndelſen udgjorde 10 As (deraf dens Navn). Den az 
vo eren lille italienſt Kobbermynt (franſt Denier). 

Dendriter ere trælignende Tegninger af forſtjel⸗ 
lig Skikkelſe, fom man finder hyppig paa Kaltftene og an⸗ 
dre. Mani har et anfeet diffe Tegninger for Aftryk af vir⸗ 
kelige Planter; fnarere kunne dervære et Naturfpil. Man—⸗ 
ge af dem f. Er. de florentinffe modtage ved Slibning en 
god Politur, og man fan forfærdige alleſſags Kunſtſager af 
dem. : 

Dendrométer, Tremaaler. Den fornemſte 
, Brug, man gjør af bette Varktsi, er af maale Træernes 
Længde og Tykkelſe, hvad enten de ſtaage lodret eller ſtjevt, 
paa en horizontal Flade eller ien anden Stilling. Build 
befÉriver forſtjellige i fin Handbuch der Erfindungen 3 Thl. 

Denham (John) efter Bouterweck den førfte ir— 
landſke Digter, der forefommer i den engelffe Woefie og 
fornemmelig udmærter fig i den beffrivende Poefie. Han 
var født i Dublin 1615, ſtuderede Jura paa Univerfitetet i 
Orford, ſtrev førft en Afhandling om Spil (eſſay upon ga- 
ming) fom han felv var lidenſtablig hengiven "til, og overs 
fatte den anden Bog af Wneiden. Meeſt berømt ajorde 
han fig ved fit 1643 utgivne Digt Cooper's hill (Coopers 
Høi) hvorved han lagde Grunden til Engellendernes For⸗ 
kjerlighed for dette poetiſte Landffabe- og Naturmalerie. 
Det anbefaler fig ved, Elegans og Liv i Skildringerne, men. 
hår forreſten alle den beſktrivende Poefies Mangler. Han 
blev ogfaa brugt i adffillige Forretninger ved Hoffet, 
og hans Hengivenhed til det ſtuartſte Huus belønnedes med 
Embeder og Hæder. Hans ulyffelige andet Ægteftab 
bragte ham i nogen Tid til Raſerie. Efter at Have erholdt 
fin Sundhed igien befang hanien Elegie Cowleys Død, 
hvilken nogle holde for hans ffjønnefte Digt. Hans Bærs 
Ter udfom i London 1684, 8, og 1704 og findes i Johnſons 
og Anderſons Samlinger. Han døde 1663 og blev begravet 
i Weftminfter ved Siden af Chaucer, Spencer 
og Cowley, 

Denina (Giacome Carlo) en berømt Litterator 
og Hiftorieffriver, født 1731 i Revel i Piemont, ſtuderede 
de ffjønne Videnſkaber i Turin og erholdt et Profeffur i 
Humaniora ved den kongelige Skole i Pignerol. Da Læs 
reftolen i Rhetoriken blev ledig ved det højere Collegium i 
Zurin, blev Denina udnævnt-tilprofefror der faaveljom ver 
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Univerſitetet. Han udgav efterhaanden ſin Hiſtorie 
om Revolutionernei Italien (Turin 1769, 
3 Vol. 4.), hvorover han maatte erfare nogle Ubehagelig— 
heder af Forſporerne for den geiſtlige Stand. .1777 begav 
han fig for fin Supdheds Skyld til Rom, opholdt fig en tid— 
Lang i Florents, blev Faldet til Preuſſen og reifte 1782 
til Berlin, blev Kongen foreſtillet Bved Marquis Lu ez 
che fin i og beæret med en Plads i det berlinffe XTadez 
mie og 1200 Daler Gage, Han ſtrev egfaa fiden om Fres 
derik 2den sg hans Regjering, ſaavelſom la Pruſſe litréraire 
sous Frederic 2 (3 Vol). 1791 gjorde han en Reiſe til Pie⸗ 
mont og udgav fin Reiſe efter fin Tilbagekomſt under Titel 
Guide litteraire. Endnu før (1760) havde han udgivet fin 
for Litteraturhiſtorien vigtige Bært Dilcorfø ſopra le vicen- 
de della litrteratura, 8.. Han har ſtrevet fine flefte Værter i 
Berlin blandt andet hans Piemonts Hiſtorie, Grokenlands 
Hiſtorie, hamburgſte Breverc. Efter Slaget ved Marengo 
Blev han udnævnt til Bibliothekar ved Univerſitetet i Tu— 
Tin, Før han filtraadte dette Embede ſtrev han ſitVerk Chef 
des langues; fom fan tilegnede den fsrſte Conſulz han erholdt 
derfor ct fmigrende Brev og en Gulddaaſe, ſom Marſchal 
Duroc tilſtilledeham i Berlin, Da han derpaa blev 
utnæonf til keiſerlig Bibl:othefar, begav han fig til Paz 
ris. Ved Slutningen af 1805 udkom hans hiltorift 
ſtatiſtiſte Malericeaf Opreitalien. Han 
døde den éfe Dec, 1813. 

Denis eller Denys (Abbediet St.) en ved manges 
haande Erindringer mærfværdig Kirte. Den Helgen, 
Hirken er opkaldet efter og indvietitil, blev udfendt fra 

- Rom forat prædile Cvangelium i Gallien; men døde uns 
ber Boddelens Haand ved Glutningen af det Zdie Aarhun— 
drede. Catulla, vet hedenſt Fruentimmer, blev rørt ved 
Martyrens gruſomme Behandling og Standhaftighed og 
vidfie at tilvende fig hans Liig, ſom juſt fulde kaſtes i 
Seine. Hun begravede det i fin Have, antog Chriſtendom— 
men og opbyggede paa Helgenens Grav et lille Capel, ſom 
ſiden opførtes fornyet efter en ſtorre Plan af den hellige 
Genoveva og vorte fil eet af de meeſt blomſtrende Abbedier. 
J de vidtløftige Hvelvinger under Choret af denne anfeelis 
ge Kirke, hvilede en ſtor Deel af de franffe Konger af den 
førfte og anden Linie af Capets Slægt og alle af den tredie, 
Under Revolutionen bleve de opgravede, Netop i det Hie— 
blik, da Dronningen 1793 blev henrettet i Paris .ovgraves 
de man i St. Denis Ludvig 15des Liig og efter heftige De— 
båtter blev det afgjert, at man føulde kaſte alle Kongernes 
Liig i en Grav og ſmelte deres Blykiſter ſaavelſom det øv> 
rige Blye der fandtes i Kirken; faaledes afrev man. Taget 
og ſmelte de famme fil Kugler, Efter Napoleons Dekret 

, 

* 
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af 20 Febr. 1806 blev det igjen beſtemt til Regent-Famili⸗ 
ens Begravelſe og prydet paa det Skjenneſte. ? 

Denner (Balthafar) en berømt Maler, født 1685 
i Hamburg og død i Roſtok 1749, varen ſtor Mefter i Por— 
traiter. Alle Fyrfter i Norden kaldte ham til deres Hof 
for at lade fig male af ham: " Keifer. Carl den Sjette kjob⸗ 
te engammel Kones Hoved , malet af denne Kunſtner, for 
5875 fl.'og hængte det i et Kammer, hvortil han alene havs 
De Møglen. Denner malede ſiden Hovedet af en game 
met Mand fom et Sideftyife til det forrige. — F0- bs 
Chrifrian Denner, Opfinder af. Glarinet— 
ten, født 1655 i Leipzig, kom i fit 8de Aar med fine 
Forældre til Noaͤtrnberg, hvor han blevøg beſtjeftigede fig 
med at forfærdige Blæfe:Ynfirumenter ifær Fløtter,  Claz 
rinetten opfandt han ved at forbedre Skalmeien. Han 
døde 1707. : 

Dennewitz, en Landsbye i Amtet Jiterbod i 
Sachſen, hvor den tydffe Nordarmee under Anferſel af 
Kronprindſen af Svexrig den 6 Sept. 18172 tilfægtede en 
Seier over Marfchal NM ey, hvori de Franſte lede et bety⸗ 
deligt Tab. 

"Denon (Vivant) en berømt franſk Archeolog 
og Opſynsmand over Kunſtſamlingerne i Paris. Han 
greb ivrig Leiligheden fil at lere af fjende Wgyptens Mins 
besmærfer og ledſagede Bonaparte paa hans Erypedition 
derhen. Her underſtsttedes han t fine Underføgelfer og 
Excurſer fornemmelig af den ædle Kunſtven Deffdir. Res 
ſultaterne af hans Underføgelfe findes i hans Pragtvært 
Voyages en Egypte, Paris 1800 øg 1807 i ftor Folio, hvilken 
han dedicerede til Napoleon. Siden ledſagede han den 
franſke Keifev til fe "erobrede Steder for at giere Valg 
SÅ de fortrinligſte Kunftfager, der bleve bragte fil Franz 

erig. 

Deparfement, et franſk Ord, fom egentlig bes 
fyder en Tings Fordeling mellem flere f. Cr. Depart es 
ment des Bailles (Statternes Fordeling ꝛc. — Heraf er 
det andet Begreb udleder og betyder Embedskreds, et Amt, 
en Afdeling af Landet. I denne Betydning har Ordet 
erholdt en Hovedrang i den nyere Statiſtik, da Frankerigs 
Revolution foranledigede en nye Territorialinddeling, 
hvorved de gamle Provindſer afſkaffedes, og en nye indførs 
tes efter Departementer, hvilke vare beregnede paa Menne— 
fÉeantallet, paa Fladeindholdet og de directe Contributio— 
ner, Beſlutningen hevtil blev tagen den 4 Nov. 1789 og 
Abbed Sieyes udkaſtede Planen dertil, I Forſtningen 



Dep 71 

var hele Riget deelt i 83 Depp., men ved de ſtore Erobrin— 
ger ſteeg ſiden Antallet til 130, hvilet dog igjen ved de ſid— 
fie Forandringer er nedfat til 83. Hvert Dep, deles i Can— 
toner og hver Canton i Menigheder. Denne Slags Inde 
deling har man og efterlignet i andre Stater. 

Dephlogiſticere eſter den ſtahlſte Chemie at 
berøve ef Legeme fit brend bare (Phlogiſton) enten gandſte 
eller fildeels., Efter hiin Chemies Grundfætninger feer 
det ofte derved, at man udfærter Legemerne for den frie 
Luft f. Cr. ved. Fernopløsninger.… Undertiden ſteer det 
ved Hede og ved Gjæring ved Luftens Tilkomſt; ogſaa ved 
af biande to flydende Materier fammen, hvoraf den ene 
træffer det brændbare af den anden til fig." Dephlogiſtice— 
ren er aldeles udelutket af den nyere franffe eller antiphlo— 
giftijfe Chemie. — Dephlogiſticeret Luft, Luft, ſom ev 
frie for brændbart. Voeſen, kaldes og Livsiuft, teen Luft, 
Oxygen. Prieſtley opdagede den 1774. 

Deployere, udvikle, udbrede, betyder i Mili— 
tairſproget at udvikle en Colonne, -hvis Afdelinger ere 
fjernede i Svingafſtand med ſtrage Duplerſtridt og formere 
den en front. Da Deployeren er en Hoveddeel af Mandev⸗ 
reringen og meget ofte maae udføres lige for Fienden, 
ſaa udfordrer den en ſerdeles Opmæerkſomhed og- Hurtig— 
hej. Deployeren blev førft indført ved ten preusſiſte Armee 
27485 vel var den brugt i Slaget ved Hohenfriedberg 174 
men fun tilfældigt. ' 

Deponſens kaldes i den latinjfe Sproglære et Verz 
bum, fom far en paffiv Form, men en activ Bemarkning 
f.x Ex. hortor, precor. — Deponnent, Een der ned— 
lægger toget i Sikkerhed; ogſaa Cen der aflægger Vidnes⸗ 
byrd for Retten, et Vidne. Deponere henlægge noget 
i ſikker Forvaring. Depoſitar, den fom noget er. hen— 
lagt i Forvaring hos. Depoſitor, den ſom nedlægger 
noget ꝛc. 

Depofitopenge falde Kjebmendene de Penge, 
Tom de optage paa Renter for at føre en mere udbredt Hans 
del. De Verler, fom i den Anledning. udfrædes kaldes 
Depoſitovexler. Depoſitobank en Laanebank, foms 
modtager og igjen udlaaner Capitaler fil maadelige Ren— 
ter. 

Deportation varen alerede hos Romerne bru— 
gelig, af Auguſt indfort Forviisningsmaade, ifølge hvilken 
den Fordemte blev ført.til en fremmed øde Egn, ſedvanlig 
paa ſen Le, hans Gods blev confifferet og han felv berøvet 
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romerſk Borgerret. Denne Maade at ſtraffe paa fornyedes 
under den franffe Revolution uden at man beftemt veed , 
hvo der bragte deni Forflag, Gom det lod, valgte man dens 
ne Straf for at ſpare Blod og deſto filtrere at kunne bringe 
de Riges Formue til ſig. J Begyndelſen bragtes de Forvi— 
ſte til Cayenne eller Port Marat (Dauphin) paa. Madaga— 
ſcar, men ſiden ryddede man dem ofte af Veien før de tom 
til deres Beſtemmelſesſted. Paa Bunden af Skibet vare 
anbragte Falddøre, hvorigjennem de Ulykkelige pludfelig 
ftyrtedes i Havet. Mod Glutningen af Robespierres Re— 
Gjering vare flige Deportationer hyppigſt. 

Depot, i Militairfproget I) ét Oplag af Krigsfors 
mnødenheder f. Er. Vaaben, Munitions- og Provbiantde— 
pot; 2) af Mandſkab og Regimenter kalder man faaledes 
ben Deel, der bliver tilbage for at øve Recruter og gjøre 
dem fuldtallige, 

Derwif ch, Derwyſch (af det Perſiſke, hvor Ordet 
betyder fattig) eri Tyrkiet Benævnelfen paa viſſe Geiftlige, 
fom leve efter Ordensregler. De ere det famme blandt 
Muhamedanerne ſom Munkene biandt de Chriſtne, føge 
deres Heder i Faſten og Jagttagelſen af ſtrengeCeremonier 
og ftaae i ſtor Anſeelſe hos Folket ſom Hellige. De leve 
tildeels fammen i Kloſtre, tildeels enkelte. Af dem, faaz 
velfom Imaner og Emirer, ligeledes geiſtlige Perſoner, 
vælges Præfternes De have allevegne frie Adgang ſerv hos 
de Fornemſte i Tyrkiet. Hos Araberne have diſſe Mynte 
Navn af Fakirer. , 

Defair (Louis Charles Antoine) født den 17de Au⸗ 
guſt 1768 paa Slottet Vegou ved Riom af en adelig Fami— 
Lie, traadde 178: ril det Militaire fom Lieutenant og bes 
gyndte 1793 at udvikle fine militaire Talenter i Feldttoget 
it Elſas. J December bidrøg han fornemmelig. til Ero— 
bringen af Hagenauer- Linierne, hvor den venſtre Floi, 
hvorved han ſtod, førft trængte ind. Efter nogle andre 
Fordele ved Rhinen 1794 gik han til Nordarmeen uns 
der Pidjegru og tjente nogen Tid ved ſamme med Ud— 

moerkelſe. Han blev faldet tilbage til Rhinarmeen og 
tjente 1796 under Moreau, hvis Seire han deeltog i. 
Moreau betroede ham i Nov. Commandoen paa Brehove-s 

det ved Kebl, der blev ligefaa tappert forfvaret fom angres 
bet. Defair blev ved et Udfald let ſaaret og miſtede fin 
Heſt under fig. Efter Freden til Campo Formido blev han 
anſat ved Armeen mød England, og, da Bonaparte en— 
gang var borte, commanderede han en Chef, Han fulgte 
derpan Bonaparte til Ægypten, havde Deet i de forſte 
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Seire, ſendtes derpaa til Overegypten, hvor han uden 
Ophor maatte fægtemed Murad Bey, ſom uagtet 
fine Nederlag vedblev at forurolige Seierheren. Deſſaix 
lagdeved dette nye Slågs Krig en utrættet Virkſomhed 
og Standhaftighed for Dagen, Elphi Bey blev dreven fil: 
bage, Cherif Han miftede Livet i Benout. Murad 
Bey flygtede paa den anden Side af Nilens Cataracter til 
det ſtrekkelige Landiffab Bribe. Bonaparte ilede tilbage 
fra Wgypten og ifølge Conventionen til El Ariſch kunde 
ogfaa Deſſaix vende tilbage. Bed fin Tilbagekomſt til 
Franterig fif han af vide at Bonaparte ſom Førfteconful 
var afgaaet til Italiens Grobtring:. han ilede fil ham og 
erholdt Commantoen over fo Diviftoner, Uagtet en be— 
fværlig Marſch af 10 Mile og trods den fiendtlige Artille— 
rieild, dannede han fin Slagorden, vendte fig til Hoire 
mod Gan Srephano og afſtar derved den venftre øfterrigite 
Floi. Men i dette afgjørende og hæderlige Lieblik faldt, 
han truffen af en Kanonkugle og kunde blof fremføre de 
Ord: „Siig den førfte Conful at Jeg døer med den enefte 
Kummer ei af have ajort nok for at leve i Efterverdenens 
Erindring.“ Hang Liig blev ført til Mailand, indbalfas 
meret og derpaa bragt i Hoſpitalet paa St, Bernhard, det 
høiefte beboede Sted i Verden, hvor man fatte ham et Mo⸗ 
nument. Blandt Indſtrifterne paa Piedeftalen finder man og 

" Jes ennemis Pappelløient le juste, ses foldats; comme ceux de 
Bayard fans peur et fans reproche.“ (Fienden faldte ham 
den retfærdige; hans Soldater ligefom Bayards: uden 
Frygt og uden Lyde). Med Tapperhed forenede Deſſaix 
den ſtörſte Retſkaffenhed og Uegennyttighed. Denne Dyd 
erhvervede ham hos Indbyggerne i Cairo Mavn af den rets 
færdige Sultan, : 

Descartes (René beg, lat, Renatus Cartefius) 
en berømt Selvtenker og Reformator i Philoſophien, med 
hvem den nyere Philofophie begynder og tillige den forſte 
og enefte ftrængfyftematiffe Philoſoph blandt de Franſke. 
Han var født 1596 i la Haye i Tourraine og døbe i Stock— 
holm 1650: ham var af meer end Middelftørrelfe, men re— 
gelmæffigt bygget, Han havde en bred, noget fremſtaa⸗— 
ende Pande, morke Øine og en "mørt Farvezs Hans Blik 
var fuldt af Ynde, hans Aaſyn muntert, hans Stemme 
indtagende og hans Opforſel elſtverdig. Hans Sundhed 
var ei den ſtarkeſte. Alerede i Jeſuiterſkolen i la Fleche, 
hvor han ſtuderede Philoſophie, Mathematik og Aſtrono— 
mie, vifte han flor Skarpſindigded. Hans Fodfel faavel: 
ſom hans Tilboielighed bragte ham til det Militairez han 
tjente ſom Volontair ved Beleiringen af Rochelle og ſiden 
i Holland under Prinds Morits. Medens han tiente i Hol— 
Jand blev engang et mathematiſt Problem epflaget pag 
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Gaben i Breda; en Mængde Menneſker bleve ſtagende for 
aft læfe; ubefjendt med Sproget bad Descartes en Mand, 
ſom ftod ved Siden af ham at forklare ham det. Denne 
Mand, Forfatteren af Problemet, Profeſſor Beecman, 
ſmilede over den unge Officeer, og blev meget overraſket, 
da denne Dagen derpaa indfandt fig med Opløsningen, 
Descartes foriod det Miliaire 1624 og opofrede fig gandſte 
Videnſkaberne; fornemmelig Philoſophie og Mathematik. 
Efterat han havde læft meget uden at komme til ſikkre Re— 
fultater, gik hanpaa Reifer for af udvide fine Kundſtaber 
va Erfaringer. Men heller ikke paa denne Maade blev han 
tilfredsſtillet. Han vendte tilbage i det Forſet at glemme 
alle Syſtemer og ledet af fin egen Tenken, ſtabe fig felv et 
nyt« Dan begav fig derfor til Holland, hvor han omar—⸗ 
beidede fine flefte SÉrifter (16:9 — 1649) traf mange Dis 
ſcipler til fig og indvikledes i lærde Stridigheder ifær med 
Theologerne. Hang Syſtem, fom blev meget berømt er 
vel fuldt af Synderligheder, men, da det overalt vidner 
om Selvtæenfning, har han bidraget meget til at vekke 
famme Aand: hos andre, Det har for Aarhundrede gibet 
Philoſophien en nye Retning og fundet mange Tilhengere 
fornemmelig t England og Tydſtland. Idette ftrængt 
ſyſtematiſte Syſtem gif han fra Fvivl til Vished, ſom han 
alene fandt i Tenken. Herfra fluttede han til det tenken— 
de Veſens Tilvæerelſe efter hans Syſtems Hovedfætning: 
Jeg tæenker, følgelig ev Jeg fil (cogito ergo ſum). Denne 
nye Rationalis mus udbannedehan med megen Skarpſin— 
dighed i Modfætning af Englendernes Empirismus og 
den ariſtoteliſt-ſtolaſtiſte Philoſophie, fom han levende be— 
ſtreed, og ham anvendte den ſtrengt fyftematiffe (ben ma— 
thematiſte) Methode paa famme met, megen Conſequens. 
Descartes har og ftore Fortjenefter i Mathematik og Phy— 
ſik. Han benyttede fremmede Opdagelſer og Jagttagelſer, 
beftemte dem nøiere og anvifte dem en Plads i Syſtemet. 
Zen. højere Geometrie, hvorpaa han lykkeligt anvendte 
Analyſis, Optik, Dioptrik og Mechanik ere betydeligt ud— 
videde afham. Han forberedede- de ſtore Opfindelfer, en 
Newton og Leibnitz fiden gjorde i diſſe Videnſfaber. J 
Cosmophyſiken var han mindre heldig, Han fremfatte 
den beſynderlige Hypothes om de himmelffe Hvirvler (< ars 
tefianfjteHvirvler) eller uhyre Stromme af æthes 
riff, Rummet opfyldende Materie, hvoraf han forklarede 
Planeternes Bevægelfe. J Aſtronomien virfede ban me-= + 
get for at udbrede det copernicanffe Syftem. Hans Værs 
Fer ere udkomne flere Gange, enkelte og famlede: Baille 
og Tepelius have beffrevet hans Levnet ꝛc. Descartes el⸗ 
ſkede Uafhængighed; desuagtet lod han fig overfale til at 
gaae til St ockholm til Dronning Chriftine, Her døde han 
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1650. Hans Liig blev der til 1666, da det blev "ført til 
Paris og begravet i den hellige Gnévieve: Dumonts Kloz 
fter. Descartes var ei gift, dog havde han en Datter ved 
Navn Franciſta, fom døde i ſit zte Aar i hans Arme, Han 
var utrøftelig over hendes Død og tilftod at han aldrig. 
havde følt en lignende Smerte. 

Deferteur falder man en Soldat, fom uden Fils 
” Tabelfe eller Ordre forlader fin Poſt elber fit Reaiment og 
hans Forbrydelſe kaldes Defertion. Denne Forbrydelſe, 

hvormed ſtedſe Dvertrædelje af Soldatereden er forbun— 
den, ſtraffes haardt, dog ſtrengere eller mildere med pens 
fyn til Omſtendighederne. 

—Deſeze, Ludvig 16des berømte Forfvarer fot Natios 
nalconventets SÉranfer. Man maae erindre fig af denne 
vanffelige Forrefning blev ham overdraget før, da begge 
de andre Forfvarere Malesherbes og Tronchet 
forudfaae Umuligheden af alene at eade den. TilForfærs 
digelſen af det egentlige ForfvarsfÉrift havde. han fun fire 
fulde Netter. Dagene. gif hen med Underſegelſe af de 
fornødne Acter og Samtaler med hans Colleger. Deſeze 
leverede desuaater i fit Forſvarsſtrift et Meſterverk, ſom 
ſeld de meeſt opbragte Medlemmer af Conventet ei kunde 
nægte deres Beundring, At Følgen ei viide fvare til hang 
Beſtrebelſer kunde man forudſee, thi den Anklagede ſtulde 
opofres, om ſelv Demoſthenes eller Cicero havde forſvaret 
ham. Han overlevede Skrokperioden og vedblevat frem» 
træde fom den forfulgte Uffyldigheds Forſparer. 

Deshoulières (Antoinette) født du Legier de la 
Garde; Tevede i Paris fra 17638 til 1994. " Med en indtas 
gende Skabning forbandt hun et fortrinligt Talent til lette 
ſelſtabelige Sange, ſom hun uddannede under Digteren 
Hainaults Veiledning. Hun forſtod Latin, Italienſt og 
Spanſt, og beftjeftigede fig mod Slutningen af fit» Lir, da 
hun var plaget af fvære Sygdomme, med Philoſophien. 
Voltaire mente, at hun blandt alle franffe Digterinder 
fortjente den ſterſte Opmærkfomhed. Adſtillige tærde 
Seiſtaber gjorde fig en Ære af af regne hende blandt deres 
Medlemmer, ligeſom hendes indtagende Sæder og muntre 
Vid, der Fun fjelden gav Plads for en- blid Tungſind, gjor- 
de hende til en Prydelſe for den Tids Seiſkaber. Af. en 
Ubekjendt Aarſag blev hun i Febr. 1657 fat faft af Spaniers 
nei Bruͤſſel, men lykkelig befriet af fin Mand, en Officeer, 
fom havde fundet Midler til af fnige fig ind i Fænaflet. 
Hendes Værker faavelfom hendes Datters, der ogfaa bes 
ſtjeftigede ſig med Poeſien, ere fuldftændigft udkomne i 
Paris 1753, 2 Bind 12, og i Brufjel 1740, 2 &d. 8. under 
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Zitel: Oeuvres de Mad, et Mademoiselle Deshouliéres, Hen⸗ 
des Idyller ere bedſt lykkede. dg 

Def iller, en Adelsmand fra Bretagne, befandt 
fig ſom Officeer i Nantes ben 31 Aug. 1790,.. da Bouillé 
i Spidfen af nogle Tropper brog imod Staden .for at brin- 
ge Orden mellem den oprorſte Garniſon. Da Deſilles ſaage, 
af denne vilde fyre pad Generalens Tropper, kaſtede han 
fig paa Kanonerne og rev adftillige Gange Lunten af Haan— 
den paa Kanonererne. Endelig blev han et Offer for. fin 
Tienftiver, Oprorerne filøde, paa ham og han. fil adſtillige 
Gaar, hvoraf han døre fer Uger efter. Hans edle Opof— 
telfe blev erkendt af hele Frankerig med den frørfte En; 
thufiasmus, hans Familie overøft med Hadersbeviisnin— 
ger, og hans Heroismus pan alle Theatre en Gjenſtand for 
patriotiſt Hylding. 

— Desmoulins (Camille) Parlamentsadvokat, 
født i Guife 1762, varen Son afen Overdommer der paa 
Stedet, Han blev opdragen med Robespierre og flere un— 
ge Menneſter, ſom ſiden optraadde i Revolutionen, Hans 
Udvortes var uædelt, hansAnfigtsfarve fort, og i hansBlik 
Laage noget Ulykke bebudende. Fra Begyndelſen afRevolus 
fionen forbandt han fig med fin fordums Ven Robespierre. 
De natligeSammenkomſter han dengang havde iMouſſeaur 
med-Hertugen af Orleans lade flutte, at han i Begyndel⸗ 
fen.et var andet end denne Prindfes Agent, — Han valgte 
Valais reyal til den fædvanlige Skueplads for fit Borgers 
apoſtolat. Man faae ham der uophørlig omringet af en 
Mængde Talere, der med ham forberedede Baftillens Erob— 
ring. Efter denne førfte Triumph arbeidede han paa' at 
ophidſe Folkeganden, fnart ved fine Taler, ſnart ved 

ſine Skrifter og antog Titelen Laternens Generalprocura— 
tor. Derpaa var han Gen af Stifterne af Cordelier⸗Klub— 
ben, forbandt fig inderlig med Danton og blev ham tro 
fil det yderſte. Efter Ludvig 16des Flugt til Varennes 
bidrog han til Forfamlingen paa Marsmarken. Han vi— 
fte fig ved Opfianden af 20 Juni 1792 da man indledede 
Monarkiets Omftyrten og udmærfede fig den 10de Aug. 
Bed denne Tid blev han Sekreteer hos Juſtitsminiſteren 
Danton og organiferede med ham Septemberſcenerne. 
Gom Deputeret fra Paris ved Nationalforſamlingen for— 
fvarede han den 15de Dec. Hertugen af Orleans; den 16de 
San. "1793 voterede han Ludvig T6des Dødt. Hans Hengi— 
venhed for Danton bragte ham Fordæervelſe. Robespierre 
nærmede fig Tyranniet med ſterke Skridt. Danton vilde 
modlætte fig ham underftøttet af Anforerne for Cordeliers, 
og Camille ſkulde begynde Angrebet + fin Journal den gams 
le. Cordelier. Han erklærede fig. imod Skrakſyſtemet og 



Def 77 

vovede endog af bruge Ordet Milhed (Clémence), Med 
detfe Ord var hans Dodsdom underſtrevet. St. Suft, ſom 
Camille havde perſifleret i fin Journal, bevirkede, af han 
tilligemed dem, man Taldte hans Medſtyldige, b'ev paagre— 

ben Hatten efter den Jite Mai 1794... Den 4de Juni blev . 
han bragt for Revolutionstribunalet, for at dømmes, og 
man dømte ham fil Dgsden, fordi han havde ſpottet Revo— 
lutionsſyſtemet og havde i Sinde igjen at indføre Monat- 
kiet. Den ste blev han, gi uden Vanſkelighed, ført til 
Retterſtedet; han vilde ei beftige Karren. Hans Skjorte 
var fønderreven og hans Arlec blottede: hans Oine funk— 

lede, hang Mund ffummede, og, da han fane Schaffottet , 
udbrød han: „det er ben Løn, man far forbeholdet Fri— 
hedens førfte Apoſtel. — De Uhyrer, ſom myrde mig, 
ville ei længe overleve mig.“ Hans Kone, fom han tilbad, 
og fom elffede ham inderlia, en ffjøn modig og aandrig Ko— 
fie, forlangte atidele hans Sfjæbne. Robespierre lod hende 
10 Dage efter bringe paa Schafottet. Hun vifte under fin 
Proces en beundringsværdig Rolighed og døde med langt 
mere Standhaftighed end fin Mand, : 

D esorganifere ophæve, forſtyrre en Or— 
— en vis Ordenz Handlingen kaldes Desorgani— 
ation, 

Defpotismus falder man den Regjeringsmaa— 
de, ifølge hvilken en Enkelt gjør fin umotiverede Billie til 
Lov for andre. Den udtaler fig gandſte i det latinffe Vers: 
Sic volø ſic jubeo; ſtat pro ratione voluntas. J mere ind— 
ſtrenket Forſtand betøgner man dermed hiint Slags Ene» 
herredømme, der overffrider de af Naturen fatte Grænd fer 
for den høiefte Magt. Den retfærdige Regent tilffaaer af 
haner til for Staten, Staten ei for ham; Deſpoten deri- 
mod betiener fig af Staten fom blot Middel fil at naae vil— 
kaarlige Henſigter. Oprindeligen brugte man Ordene Des 
ideer Deſpotie i en god Mening om et uindfræntet Mos 
narkie. 

Desfalines, Negergeneral, tilſidſt Keiſer paa 
Hayti, fodt i Afrika paa Guldkyſten (hans egentlige Navn 
var Jean Jacques), blev ført til Domingo og bled 
der Slave hos en frie Neger, Deffalines, hvis Navn 
han antog. Sſau uvmærfede fig alerede i den førfte 
Opſtand 1791 imcd de Franſke. Hans Virkſomhed og 
Mod hævede ham til Adjutant hos Negergeneralen Jean 
Francois3 men, da der opkom Uenigheder mellem denne 
og Zoufaint Louverture, tog Deffalineg den ſidſtes Vår 
tie og blev hans. førfte Lieutenant, då han biev Herr, 
af Domingo, hvorpaa Deſſalines udſendtes for at be. 
krige Mulatten Rigaud i den fydlige Solonie. Han ar, 
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greb ham med faadan Kraft, at han fnart overvandt ham, 
Da en vis Moyſe i Oct. 1801 vilde affafteTouffaintsXag, un— 
derſtsttede Deſſalines Chriftoph for at bilægge diſſe Urolig— 
heder, Bred den franſte Armees Ankomſt til St, Domingo 
fægtede han med Touſſaint og underkaſtede fig med ham. 
Siden virkede han tilligemed Chriſtoph fil at fange Tous— 
ſaunt, ſom blev ført til Frankerig. General Leclerc 
anfåtte ham iQuarteret St. Marc og gav ham der Vid—⸗ 
nesbyrd at han var tilfreds med den Iver, hvormed 
han arbeidede paa at afvæbne Negerne, men nøgen Tid før 

Leclercs Død traadde Defjalines over til Negerne, fordrev 
de Franſke, lod fig udnævne tilGeneralgouverneur af Hayti— 
(St. Domingo) og fort derpaa til Keifer under Navn af 
Sacob 1fte. JBegyndelſen af 1805 gjorde han et nyt Forſeg 
at forjage de Franſte ogfaa af den ſpanſte Deel af Øen, men 
Beleiringen for Gt. Domingo mislykkedes og han blev flas 
gen tilbage med Tabet af General Ferrand. Hans Regjes 
ring var af fort Barighed. Denéte Oct. 1806 udbrød et 
Opror imod ham og hans egne Generaler, Chriſtoph og 
Pethion, fom havde hjulpet ham paa Thronen, ſtyrtede 
ham igjen fra ſamme, utilfredfe med hans Gruſomheder. 
Han tilſatteLivet i denneKrig. 

Deſſau (Anhalt) mellem Saale, Mulde og Er 
ber er 17 [] Mile ftor med 45000 Indbyggere. Den 
nuregjerende Hertug heder Leopold Fredertt 
Fra'nts født den 10 Auguſt 1740. Han har ſtore For— 

tjenefter af SEolevæfenet. Han betjente fig herved af 
Baledow, Camve og Tillich. Refødensftaden 
er Deſſau ved Mulde vaa en fÉjøn Giette; den har 800 

Huſe og 3600 Indb. Det nærliggende herlige Woͤrlitz, be⸗ 
rømt af fin ffjønne Park, ſtaffer Staden meget Beføg af 
Fremmede, der ynde Natur og Kunſt. Desuden er Sta— 

den berømt af tre Inſtituter, ſom dog nu ei længer ere til, 
nemlig Baſedows Philantropin, de Lærdes Boghandling og 
det chalcographiſte Selſtab. 

Des ſert falder man de ved Enden af et Dejeuner, 
Oiner eller Souper fremfatte Confiturer, Frugter 20. 
Man har ifær i Franterig anvendt megen Kunſt herpaa. 
En meget berømt Deſſert prydede Ludvig 15des Bord 
ved hans Formæling med Maria Lezinſta 1725. 

Deſtillere, Deſtillation er en chemiſt Operation, 

ved hvilken man ved en vis Grad Varme i luftede Kar fors 
vandler flydende Sager til Dunfter, hvilke ftige op, forene 
fig og famles igjen fom flydende Legemer i andre folde Kar, 
der modtage dem. Man adffiller ei alene viſſe Subſtanſer 
ved Deſtillationen, men man forener dem og. Deſtillatio— 
nerne inddeles i vaade og torre. Hiin foregaaer med Lez 
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gemer, ſom alerede ere flydende, denne med førre, bvis 
Dampe førft ved Afkjslig danne en draabeagtig flydende - 
Materie. — Ved Subftanfer, der ei angribe Metallerne , 
fan man bruge Kobberkar til Deftillationen, ellers -maae 
man bruge Glaskar. 

D estouches (Philipe-Nericault) Cen af Frans 
kerigs forſte Lyftfpildigtere, født i Tours 1680 og blev op⸗ 
dragen i Paris, - Pan var førft Votdonteur ved et Infantes 
rieregiment, men forlod Militairtjeneſten og vendte fig fil 
Marquien af Puiſieux, Geſandt i Schweitz, ſom fattede 
megen Yndeſt for ham: 3 Schweig udviklede han fit Ta— 
lent for Theatret og ſtrev adſtillige Skueſpil, fom erholdt 
meget Bifald. Dette ſaavelſom hans Kundſkaber og Due— 
lighed i Diplomatiken erhvervede ham Regentens Yndeſt 
og han beffuttede at anfætte en Mand, hvis Retſtkaffenhed 
og Indfigter anbefalede ham faa meget, Han fendte ham 
derfor 1717 med Abbed Dubois til Engelland for at hjelpe 
denne i fine Forretninger, og, da Dubois vendte tilbage til 
Frankerig, blev Destouches i London, hvor han giftede fig, 
Han udførte fine Forretninger paa en faa udmæerket Maas 
be, at Regenten lovede, at give ham Beviſer paa fin Til: 
fredshed, hvorover Frankerig ſtulde forbauſes; men, da 
Hertugen døde, miftede han med fin Beſtytter fit Saab og 
fin øn. Han traf fig tilbage fil fit Landgods Fort-Oiſeau 
vediMelun og føgte at glemme fit Uheld i Landvæfenets- og 
Philoſophiens Studium og Omgang med Muſerne. Car: 
dinal Fleury vilde fende ham ſom Geſandt til Petersburg, 
men han afflog dette Tilbud. Han døde den 4de Juli 1754 
paa fit Landgods og efterlod en Gøn, der paa Ludvig 15tes 
Befaling beførgede en Udgave af hang Bærfer, Voltaire 
rev ham følgende Vers over. hans Comoedie Le Glorieuxs 
ſom endnu har holdt fig paa Theatret : 

Auteur ſolide, ingénieux, 
Qui du théatre eſt, le maftre, 
Vous, qui fites le Glorieux, 
II ne tiendroit qu'a vous de Pétre, 

Efter Moliere og Regnard, anſees Destouches for 
den bedſte franſte Lyſtſpildigter. Hans ftørfre Talent vifte 
fig i en fiin Characteertegning, en let Opfindelſe, behages 
lig Vittighed, Elegans, Liv og Anſtand i Dialogen. 

Detachement, en'fra Høvedcorpfet udſendt 
Troppeafdeling. Beſtaae diſſe Afdelinger fun af 20, 30 
Mand kaldes de Partier, men ſſtige de til roco Mand og der: 
over, kaldes de Detaſcherte Corpſer. Man betjener fig fæd» 

- vanlig af diffe fidfte til at borttage faadanne Pofter, fort 
Fienden efter et tabt Slag endnu holder befat, eller fil un: 
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det Slaget at fFalde Fienden i Flankerne (Siden) eller i 
Ryagen; og i andre Tilfælde. Detacherte Verker, Uden: 
verker, ere de Verker ved en Feſtning, ſom ligge udenñfor 
ſamme og vanfgeliggjøre en Fiendes Nermelſe, ſaadanne 
ere Revalies, Contregarder, Lunetter og ved gamle Fæfts 
ninger, Hornverker:c. 

Detailikalder man de enkelte Dele af et ſtorre Heelt, 
de ſmaae og nøtagtigere Omſtendigheder ved en Sag. 
Gaae i Defatl, detailere, betyder derfor at omtale ſmade 
Omſtæondigheder. J Kjieobmandsſproget modfættes Detail 
En Gros. En Detailhandler falder man der; ſom hands 
ler med ſmaae Quantiteter, JKunſten betyder Detail 
enkelte Partier og Dele af et Heelt. i : 

Determinere, beftemme, begrendfe, deraf Des 
termineret, ét beſtemt, faſt Menneſte. Et Begreb beſtem⸗ 
mes ved aft tilføie eet eller flere Kjendemærter eller Forbin— 
delſe med andre Begreber, hvori ingen Modſigelſe maae 

finde Sted. Logiſt beftemt bliver ét Begreb, naar man af 
to contradictoriſt modſatte Kjendemærfer tillægger der cen 
efter Udelukkelſes eler Beftemmelfes Loven. (Denne Bes 
ſtemmelſe af et Begreb kaldes i Logkken Determina—æ— 
tion oger modſat Analyſe eller Abſtraction, ved hvilken 
man gaaer ud fra de almindeligere Begreber og af ſam⸗ 
menfatte danner enkelte. 

Detérminismus i Metaphyſik og Moral det 
Syſtem, hvorefter alt hvad der fÉeer, følgelig enhver men— 
neſkelig Handling er beſtemt ved den udvortes Pødvendighes 
af alle Tings Saufalforbindelfes  Defermini ft kalder 
man den, ſom antager denne Friheden ophævende Lære. 

Detmold (Lippe) en Linie af det fyrftelig Lippiſte 
Huus,. der refiderer i Staden Detmold. Dens Lande ud— 
giøre 26 [] Mile med 80000 Indb., den nuværende Fyrfte er 
Ulerander Leopold, født den éte Nov, 17964 

Deufalion, Fader til Helen, en Søn af Prome— 
theus og Pandora, førte en Colonie til Græfenland eg 
nedfatte fig i Lykoree paa Bierget Parnas; herfra gjorde 
han fiden et Indfald i Theffalien og fordrev Pelasgerne. 
Her var det den? Deufalionffe Vandflod indtraf 1526 f. 
Gør. Den opkom ved Floden Peneus og Fablen fortæl=-” 
ler den ſaaledes. Da Jupiter havde befluttet at ødelægge 
Menneffeflægten ved en Vandflod, og denne foraarfagede 
de frygteligſte Overfvømmelfer reddede Deukalion fig med 
fin Gemalinde Pyrrha paa Toppen af Parnas. Efter af 

y 
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Vandet var bortlobet, ſpurgte de Themis's Orakel, hvor⸗ 
ledes de bedſt tgien ſtulde befolke Jordkloden. Dette fvar 
rede, at de fulde kaſte deres Moders Been bag Éve: fig. 
Dette mørte Svar forklarede de ſaaledes, at Jorden var de2 
res Moder og dens Been Stenene. De gjorde efter Dra é- 
lets Befaling, og deStene, Deukalion kaſtede, bleve Mænd, 

- de, Pyrrha faftede, bleve Ovinder. IF øvrigt anføre de 
gamle Skribentere mange Omftændigheder ved denne Bands 
flod, der har megen Lighed mød hvad de hellige Bøger fors 
tælle om Noah. ' 

Devalvation kalder man Nedfættelfen af Myn⸗ 
fer, der ere prægede for høit, hvdrved de erholde en ringere 
Værdie end de ere prægede til.” 

Devifer ere Valgſprog, for det mefte udtrykte i 
Billeder, De ere fremfomne af Billeder, hvortil man 
for-ftørre Tydeligheds Skyld føjede en PaafÉrift og beſtage 
almindeligt af To Dele: en allegoriſt Figur, ſom man falder 
Deviſens Legeme og et tilføjet paſſende Valgſprog, fom man 
falder dens Sjel. Naar Marmontel figer den er en Opfin— 
delfe af Chevaleriet, har han neppe erindret fig at i WMſchy— 
lus's Tragoedie: dbe7 Helte for Theben; — alle diſe Helte 
Tomme frem med Devifer paa deres Skjolde. I Chevaleriets 
Tid vår det rigtig nok Skik at alle Riddere fremtraadde 
ſaaledes. Deviſerne paa Skjoldene vare ofte ei ander end 
blot Galanterie. Ved alle Slags Feſter fane man dem 
paa Triumphbuer, Faner og Tapeter, i Grotter og paa 
Skibe. De anbragtes og paa Bygninger og var meget i 
Brug i Italien i det 16de Aarhundred. 

RDevolution hedder i Retsſproget Hjemfald eller 
én Arvs Henfalden til en anden. Wed Devolutions— 
ret forſtager man 1) ifærdeleshed en Ret, ifølge hvilken, 
efter den ene Ægtefælles Død, den hele Formue tilfalder 
Børnene, og den Dverlevende beholder blot Brugen af den. 
2) Naar Patronatsretten, den Ret at befætte ef ledigt Ems 
bede, ifær geifiligt formedelft Forſemmelſe, efter en vis 
rift, tabes og falder til den højere Øvrighed, Biſtop, 
Fyrſte ꝛc. Devolutionsmidler ere faadanne Retsmid er , 
hvorved en Sag, der er bragt for Retten, henføres fra Un— 
derdommeren til Overdommeren. Devolvere, afvælte, 
bringe over til en anden. 

Dey kaldes i de nordafrikanſke Røverrepublifer Algi— 
er og Tripolis den Overſtbefalende, fom vælges af Officerer 

. og herſker med næften vindſtrenket Magt, JTunis har 
han Navn af Ben. z 

— — 
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Diacoßus, Diacon, egentlig Tjener, -ifær 
Kirketjener. Seéedvanlig kaldtes den anden eller tredie 
Vræft ved en Kirke Diaconus. I førfte Fald hedder den forſte 
HDjelpepræft Archidigconus. Diaconat er den Plads, 
han foreſtager. Diaconiſſe kaldes i de catholſte Kloſtre 
Fruentimmer, ſom gjøre Tjeneſte i Kirken f. Er. ved at 
beførge Alteret. I den gamle chriftne Kirke vare Diaco- 
miflæ bedagete Fruentimmer, hvis Forretning beftod i at 
undervife andre, fom vilde lade fig døbe, pleie de Syge, ans 
viſe Qvinderne deres Plads i Forſamlingerne 2c. Diaco- 
nicon kaldes i den greſke Kirke de Collecter, fom Diaconus 
ſynger, ſaavel fom den Bog, hvori hang Forretninger fins 
des optegnede. 

Diadem, ef Baand om Panden, fom efter Nogle 
Bacchus ſkal have opfundet for at formilde Hovedpine , 
Foſgen af for megen Drik. Rimeligoiis har han bragt 
Diademet fra Indien. Det blev fiden en Udmarkelſe for % 
Konger og ligebetydende med Krone uagtet begges Form er 
væœſentlig forſtjellig. Det bacchiffe Diadem, fom man of—⸗ 
te feer paa gamle Fremſtillinger, ifær ved den indiſte Bac— 
chus og fom og kaldts Kredemnon, beſtod af et bredt, fol— 
det Bind, der omgav Panden og Zindingen og var bundet 
bagtil med nedhængende Ender, Naar det var udfoldet 
dannede det ef virkeligt Slør og kaldtes "derfor ogfaa ofte 
af Grækerne Kalyptra. Yde ældite Tider var det meget 
ſmalt; Alexander den ſtore anfog de perſiſte Kongers 
brede Diadem, hvis Ender faldt ned paa Skuldrene, og 
hans Efterfølgere beholdt dette Tegn paa den kongelige 
Værdighed. Paa Mynterne feer man og Dronninger med 
Diadem, hvilfet et Slør er tilføjet. De førfte romerfÉe 
Heiſere afholdt fig fra denne Prydelſe, fordi den var Fol— 
ket, der endnu ei gandffe havde slemt Republiken, for— 
hadt. Conſtantin den ſtore var den forſte, ſom betjente 
fig deraf. Fra denne Tid blev det prydet med em enkelt 
eller dobbelt Rad Perler og Ædelftene, Damerne have 
og en Hovedpynt, fom de falde Diadem. 

Diagnofis, Diagnofe i Lagevidenſkaben, er Syge 
dommens Erkjendelſe og Beftemmelfe af de Symptomer og : 
Zilfælde, fomere forhaanden. Diagnoſtik er den Kunſt 
at føjelne mellem lignende Sygdomme og beftemme enhver, 
rigtigt. 

Diagnoftift falder man det, ſom tjener tilat ops 
lyſe Sygdommens Natur eller Sæde. 

Diagonallinie, Diagonal kaldes den lige Lis 
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nice, ſom ien fireſidet Figur drages fra Spidſen af en Gin» 
kel til en anden, den modfat. 

Diagoras fra Melos med det fildigere Tilnavn 
Ytheiften, sen Philoſoph og berømt lyriſt Digter. Man 
fortæller, at han i Forſtningen var meget overtroiſt, men 
blev Gudsfornægter, da en Ben, ſom han havde laant et 
af fine Digte, udgav dette for fit og gjorde Ced for Retten 
ei af have modtaget det. Guderne durde efter hans Mes 
Ning have firafjet denne Meeneed. Hans. atheiftifge Tæns 
kemaade, ſom han overalt lagde for Dagen ved Spot; 
paadrog ham en haard Forfølgelfe af Areopagus og en 
haanlig Forviisning. Hans SÉrifter bleve brændte. Han 
levede 416 Aar før Chr, Fodſel og døde i Corinth. 

Diakuſtik Leren omKlangens Gjenlyd eller den 
Kunſt at anvende ſamme. 

Dialect eller Mundart er den Maade, hvorpaaet 
og ſamme Sprog tales i forſtiellige Egne. De enkelt: Dias 
lecters Afvigelſe i et Sprog bejftaae deels i Udtalen, deels i 
viſſe eiendomlige Ord , Vendinger og Udtryk. Saaledes 
Ejender man let Forſtjellen mellem en Jyde, en Fyenboe, 
en Sjellænder; mellem en Sachfer og Bayrer 2c. 

Dialectik, det ældre Navn paa Legiken eller Tæns 

felæren (af dræhey sdu, fale); fordi Tenkningen udtryke 
ker fig i Sproget 09 førfg ved det bliver iagttaget og bes 
ſtemt, fom overhoveder Aanden altid gaaer frem fra det 
Særdeles og Concrete til det Almindelige, Logiken var 
altjaa ifølge dette Navn, Talekunſt, Difputerefunft. Da 
Logiken antog en mere videnſtablig Form, blev Dialectiken 
en Deel af ſamme og fom anvendt Deel af Logiken, 
modſat Analytik, tigger den ifær til Grund for ben 
Deel af Logiken, ſom vi falde Diſputerekunſt. Nu 
forftaaer man derved blot Diſputerekunſten, i hvilken man 
ved alle Slags Grunde og Slutninger, ſelr Skingrunde, 
føger atfaae Bugt med fin Modſtander. J ven kantiſke 
Philofophie ſtielnes mellem den logiſte, trancendentale og 
naturlige Dialectik. Dialectiker, en Lærer i Dias 
lecti É eller den, ſom forftaaer den logiffe Diſputerekunſt, 
og dialectiſt, hvad der har Henſyn til denne Kunft, 

Diallele et Slags falſtk Slutningsmaade, eller 
en ſaakaldet Cirkel at. demonftrere, hvori den Sætning, 
ſom ffal bevifes forekommer ſom Beviisgrund f. E. Helved— 
ſtraffen er evig fordi Synderens Skyld er evig (fordi han 
har fornærmet en evig Gud) og Skylden er evig fordi 
Helvedſtraffene ere evige, 2 ' 
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Dialog er Samtale mellem to eller flere. Perſoner. 
Fjernæjt falder man 93 den Stiilart Dialog, hvor flere Per-= 
foner i Samtale afhandle en IWaterie. De Gamles ifær 
Grekernes Philoſopher ajorde meget af denne Form, bez 
tjente fig af den til Meddelelfe af deres Muderføgelfer over 
videnÆnblige Gjenſtande og gjorde di e klarere ved en fleves 
fidet Fremſtillelſe Platos philoføphiffe Dialoger ere lige— 

fom philoſophiſte Dramaer, Den ſokratiſte Dialog inde 
kleder Spergsmaalene og Svarene ſaaledes, at den 
Spurgte ved Spetgsmaglene lidr efrer lidt ledes fil ben 
Gyørgendes Mening, Din Sporgende maae ber beſidde 
den fførfte Kundffab om den menneſtkelige Natur og ifær 
ftørre Kundſkab end den han fpørger, Overhovedet gjelder 
der meer eller mindre om den philoſophiſke Dialog hvad der 
gjelder om den fingerede; Fun med færdeles Henſyn paa det 
philofophiffe Foredrags Maal åt udvikle Sanbhed.i Bes 
greberne. Erasmus fra RNotterdam og fenere Less 
fing, Moſes Mendelſohn, Engel, Schelling have 
bearbeidet den blandt de Nyere, FT. ten comiffe og 
fatiriffe Dialog efterlignede Wieland heldigen Satirikeren 
Lucian. Blandt Italienerne have Petrarca, Machiavel— 
Li, Gelli, Algarotti og Gozzi udmerket » fig i denne 

Stiilart: blandt, de Franſte Saraſin, Malebranche, 
Fenelon, Fontenelle og St, Mardz blandt Engellen— 
derne efterlignede Berkeley og Hurd Platos og Har> 
ris Ciceros Maneer. Bevirker Samtalen Handling 
fremkommer det dramatiſke, hvor der i Tankegangen her— 
er levende Bevegelſe og Spænding efter Udfaldet. Man 
feer lettelig, hvorledes Kunſten kom til at fremſtille meget 
iForm af Samtale. Ved diſſe Fremſtillinger er den buͤn— 
den til Betingelſerne for den virkelige Samtale, Dialo— 
gen maae imidlertid være mere filet, dog ikke ſogt. J 
Dramaet modſettes Monolog Dialogen t mere indffrænket 
Forſtand. - (See videre Drama). 

Diamant eller Demant, den koſtbareſte og haar— 

defte af alle Æbdelftene. De fædvanlige Former , hvori de, 

naturlige Diamanter findes, ere runde og ſtumpkantede, 

fieldnere dobbelte fireſidede Pyramider eller rundagtige 

tolvſidede Chryſtaller, ſom ligne lave ſexſidede Gøiler, tils 

fpibfede ved Enderne med tre Flader. Raae finder man 

Diamanterne overtrukne med en Jordfforpe, hvilken dog 

er afreven paa dem, man finder i Floderne. Den polerede . 

Dverflabe og herlige Glands fane de ved Slibning, En 

raa Diamanté fædvanlige Farve er bleggraae, der ei fjels 

en falder i det Gule. Mange ere citrongule, faa roſen— 

røde og endnu fjeldnete ere de blaae og grønne. De fÉjøns 

neſte ere uden Pletter og af een Farve, I Haardhed over— 

gaaer Diamanten alle bekjendte Legemer og det haardeſte 
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Staal kan ef ridſe den. Formedelſt dene ftore Tathed 
bræffer den Lysſtraalerne meget ſterkt og kaſter derfor en 
ſteerk mangefarvet Glands fra fia, -ifær naar man ved Slib— 
ning har givet den mange Fader," Den uovertræffelige 
Glands har ifær beftemt dens Verdie. Rene Diamanter 
ere flebne faa gjennemfigtige fom det klareſte Land og 
egentlig uden Farve. De orientalſte eller afiatiſte Diaz 
manter ere de fÉjønnefte, og de berømtefte Diamantgruber 
findes i Viſapur i Golconda'og Dekan; ber gives og nogle 
paa Borneo. De amerifanffe Diamanter, fom findes i 
Mængde i Braſilien, ere langt fra ei faa ſmukke ſom de ovi= 

seutalfée, De europæiffe ere endnu af ringere Værdies 
Man finder dem i Sachſen, Bøhmen og andre af Tydſt⸗ 
lands Provindfer i Bjerge og Floder, En Diamants Gær: 
bie beroer ei blet paa dens Farve, Reenhed og Størrelfe 
men og påa dens Form og øvrige Beſkaffenhed. Diaman— 
ten lader fig. kun flibe og polere i fit eget Støv, hvilket 
man tager af de flettefte Stene ifær de mørte, fom ere 
haardere end de gyrige. Dette Stov befugtes med Bomo— 
Lie og ſtryges paa et glat poleret Jern eller Staal-Hjul. 
Diamanten fætties faft i et Futteral ſom befæftes i én Qua— 
drant. Den ene Side af Diamanten holdes derpaa imod 
Hjulet og man drejer detfe omkring: er den tilſtrekkelig 
FHeben, vender manen anden Side til og bliver ſaaledes 
ved fil Stenen er færdig. . De fortrinligſte Diamantſlibere 
findes i Amſterdam. Man deler de flebne Stene i 4 Slags, 
hvoriblandt de fortrinligfte ere Brillanter og Ro— 
fetter. Brillanten er opheiet neden og oventil og fles 
ben med Facetter. Den er meget koſtbar deels for Arbei— 
det Skyld, deels forbi fun faa Sfene kunne bruges dertil, 
Halve Brillanter ere ſaadanne, hvis underſte Deel beſtager 
af Chryſtal eller en anden Steen, ſom er befæftet til Dias 
manten ved Maſtix. Ukyndige kunne let bedrages ved dem, 
fordi man ef bemærker Sammenfætningen naar de ere fat— 
tede, — Omendſtjendt Cosmus 3 af Toſcana ved Slut—⸗ 
Ringen af det forrige Warbundred og fiden Keiſer Frants 1fte 
Jod Diamanter forbrænde den forſte ved et Brændfpeil og 
den ſidſte ved blot Ovnhede, faa ſynes diſſe Forføg ei vigtige 
noltilatanvife diffeÆdelftene en anden Plads blandt Mines 
ralierne. Forſt ved de af D'Arcet 1768 bekjendtgjordeForſog, 
hvorved man fandt, at to Diamanter, fom i PorcellainsDigs 
ler udfattes for Ilden, forfvantt ſom Vanddraaber, blev 
man mere opmerkſom paa dette forunderlige Minerals ſan— 
de Matur, Flere Xorføg beviifte, at Diamanten var fors 
ſtjellig fra andre Steen: og Jordarter og hører til de for— 
brænbelige Materialier, blandt hvilke den udgjør en egen 
Slægt. Føvrigt angribes Diamanten hverken af Viins 
geiſt, Vand eller nogen Slags Eyre. Tilhæengerne af hen 
nye franffe Chemie regne den fil de ſimpleſte Subſtanſer og 
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holde den for gandſke reen, paa en forunderlig Maade haard⸗ 
gjårt Kulſtof. Man kan ſtjere Glas med — min dſte 
Spidſer. De ſterſte og pregtigſte Digmanter, man nu 
fjender ere I) den ſtere Moguls, 279 Karat i Vægt og over 
TI Mill, Livres i Verdie. 2) To i Franferig, hvoraf den 
ene falder Regenten, ffal være 5 Mil. værd. 3) Eni 
Rusland, fom Catharina den anden betalte med 2,250,000 
Livres og 100,000 Livr. Livrenter, Den veier 179 Karaf og 
er af Størrelfe fom et- Dueæg. See B-ii fc h 2&—Dand: 
buch der Erfindungen. — Den Kunſt at ſtjere Diamanten 
ſtal være opfunden af en Mailender i Philip 2dens Tjeneſte 
i det 6de Aarhundred. : 

Diameter, Gjennemfnit, kaldes den Linie, ſom 
træftes igjennem Middelpunktet af et rundt Legeme og 
hvorefter man angiver dets Storrelſe. En Cirkels Diame— 
fer er en lige Linie, ſom gaaer igjennen dens Centrum fra 
et Punkt af Omkredſen til det modſatte og ſaaledes deler 
Girfelen i to lige frore Dele, Radius faldes det. Halve 
af —— og er Afſtanden mellem Centrum og Om⸗ 
kredſen. 

Diana, hos Grekerne Artemis, en Datter af 
Jupiter og Latona, Apollos Tyvillingſoſter. Da hun endnu 
var Barn, fortæller Callimachus i fin Hymnus, bad. hun 
fin Fader, at han vilde forunde hende evig at blive Jom⸗ 
frue, thi hendes Moders Smerter havde gjort hende Kjer—⸗ 
Ligheden forhadt. Tillige bad hun ham, at han vilde for» 
ære hende Bue og Vile, en Stad og alle Bjerge, 60 Oce⸗ 
anider, og 20 Flodnympher og tillade hente af bære en Fak⸗ 
Tel og gaae paa Jagt. Jupiter tilſtod hende mere end hun 
bad om. - Han forærede henne 20 Stæber fil hendes Tjenes 
ſte alene og mange andre, hvor hun ſtulde tiibedes tillige» 
med andre Guddomme, Mu begav hun fig til det fÉovrige 
Leufus paa Creta og derfra fil) Oceanet, hvor hun uds 
valgte fig et talrigt Følge af niaarige Nympher,- Derpaa 
gif hun til Cyeioperne paa Øen Lipara eg forlangte af dem 
en cydoniſt Bue, Kogger og Pile. De opfyldte Gudindens 
Befaling, hvorpaa hun bevæbnet forfsiede fig til Pant 
Arkadien, hvor hun fit ffjønne Jogthunde til Foræring, 
Ved Hjelp af diffe fangede hun ved Foden af Æjerget Parr⸗ 
haſius 4 ffjønne Hjorte med gyldne Takker, fpændte dem 
for fin Vogn og foer affted til det thraciffe Hæmus,. Paa 
Dlymp i Myſien fpaltede hun en Fakkel fra et Tree og ans 
tænote ved Jupiters Lynftraale, Naar hun kom tilbage 
fra Jagten til Gudernes Bolig med fif gjorde Bytte, gik 
Merkur og Apollo hende i Møde i Forgaarden; den førfte 
tog hendes Vaaben, den anden Vildtet. Nympherne 
ſpendte Hjortene fra Vognen, lod dem græffe paa Jus 
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nos Marker og gave dem Vand af gyldne Kar. Derpaa 
traadde Artemis ind ti Gudeſalen og fatte fig ved Siden af 
Apollo, Ligefom han ftyrer Solens Vogn, ſtyrer hun Maas 
neng. Amor og Aphrodite føgte forgjeves at fane Bugt med 
hende; kun Dands, Muſik og Jagt forlyfte hende. Uden 
Skaanſel ſtraffede hun de Jomfruer, der overtraadde det 
hende givne Kydſtheds Lofte. Aktæeon, ſom belurede hende 
i Badet, blev af hende forvandlet til en Hjort og-fønderres 
ven af ſine egne Hunde. " Desuagtet lykkedes det endeligt 
den ffjønne Jeger Endymion al lade hende føle Kjerlighe— 
dens Magt. Naar hun om Natten lyfte fom Luna og ſaae 
den ffjønne Yagling træt af Jagten flumre i Skoven, neds 
lod hun fig fra Himlen, fyffede de blomſtrende Læber og 
lod ham faaledes nyde en Lykke, der foruden ham et blev 
nogen Gud eller nogen Dødelig til Deel. Uagtet hendes 
Had til Klerligheden hjalp hun dog de Fodende, fom i des 
veg Smerte anraabte hende, Derimsd var hun og ligeſom 
Apollo Dødens Guddom. Den qvindelige Slægt var Gjens 
ſtanden for hendes Pile, hvormed hun mild nedlagde de 
Gamle og Mæfte af Livet for af give Plads for den dps 
blomſtrende Slægt. Men i fin Vrede dræbte fun ſom Apolle 
veb Sot og Sygdomme. Fornærmelfer hevnede hun uden 
Baͤrmhiertighed. Hun dræbte Jegeren Orion af Misun— 
delſe fordi Aurora havde forelffet fig i ham; ligeledes Miss 
bes Døttre, fordi Niobe havde ophøjet fig overi Latona, 
videre Chiane, ter holdt fig for ffjønnere end Gudinden 
2c, Da den Calydoniſke Konge Oeneus glemte at ofre fil 
hende, lod hun et Vilifviin ødelægge hans Land, Alceſtes 
havre glemt af ofre fil Gudinden ved fin Formeling, hun 
ſendte derfor en Mængde Slanger i hendes Brudekammer, 
hvorfra dog Apollo defricde hende. Ved fin Broders Hjelp 
dræbte hun Kjæmpen Tityus, da han efterſatte Latona. 
J den trojanſke Krig hjalp hun ſaavelſom Apollo Trojaners 
ne, ogi Krigene. mød Giganter og Titaner vifte hun fig 
ſom Heltinde. "Dianas Dyrkelſe var udbredet over hele, 
Græfeniand. Hun blev tilbedet fom Nattens og Maanes 
ſtinnets Gudinde og var ſaaledes den famme ſom Hekate, 
ſom Lucina, Lysbringerſke, Fakkelbererſte, ſom Fodſels— 
hjelperſte (Eileithya) Fægerinde og landlig Guddom. Ar—⸗ 
temiſierne vare Fefte hende helliget og holdtes fornemmes 
Lig i Delphi. J Vegyndelſen afbildede man Hende med et 
Diadem, fiden med en Halvmaane paa Hovedet, med Bue 
og Vile, Koggeret paa Skuldrene, ien let Jagtdragt med. 
fine Jagthunde. Hendes beromteſte Tempel var i Epheſus, 
hvilfet-blev reanet for ef af Verdens Underverker. Man 
tilbad hende her fom Symbol paa den frugtbringende Na— 
tur med mange Bryſter. RÅ 

Dianatræet eller Sølvtræet; en vartformig 
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Gammenføielfe af Sølvdele, ſom opløfes i Salpeter—⸗ 
fyre. Det kaldes Dianatræet , fordi Sølvet i Chemien 
har Maanens (Dianas) Tegn. Der gives flere Methoder at 
frembringe Dianatræet ved ſchemiſte Operationer. San 
fan tilberede et folde Amatgama af 4 Ovintin Sølvfiil- 
ſpaan og fo Qvintin Qvikſolv opløfer denne -Amalgama i 
fire Unger eller en tilſtrekkelig Qvantitet maadelig ftæré 
Salpeterfpirirus, fortynder Opløsningen med omtrent 12 .- 
Pund deftileret Band, ryſter denne Blanding og gjemmer i 
den i en ti proppet Flaſte. Ved Brugen tager man en 
Unge deraf og gyder den i et Bæger, fætter dertil et Guld 
eller Sølv Amalgama faa ftort fom en ZÆrt, hvilet er fag 
blødt fom Smør og lader Karret ftaae ftille, Om fort 
Ziv feer man fmaae Traade udvikle fig af Maſſen; de blive 
ſterſe fførre, blive til alle Sider ligelom Grene og danne 
ſmaat Buſtverk. Dette Phoenomen grunder fig pan Egen⸗ 
ſkaberne af be Subſtancer man bruger og paa deres gjenfis 
dige Slægtffab med-hveranbdre. 

= Diaphanometer, et phyfikalſt Inftrument , 
jom tjener til at udmaale Uddunſtningernes Storrelſe i en 
begrændfet. Deel af den os omgivende Luft. 

Diatoniſt kalder man en Følge af Zoner, ſom ſkride 
frem i hele og halve Zoner. Derfor kaldes den fædvanlige 
Toneſtige Diatoniſt Scala, 

Diaz. Under dette Zilnavn ere tvende Søfarende 
befjendte, 1) Michael Diaz, en Aragonier, ſom 
fulgte Columbus, opdagede 1495 Guldminerne ved 
St. Chriſtoph i ben nye Verden og bidrog meget til An—⸗ 
læggeifen af Ny Iſabella (ſiden St, Domingo). Han dø> 
de 1512, 2) Bartholomæus Diaz, en Portugi— 
fer, der udfendtes af Kong Joham 2den i Portugal for om⸗ 
"ring Ufrifa af føge en Vei fil Oſtindien. Han ſeilede 
modigen imod Syd, opdagede en- Landfiræfning af over 
200 Mile og fandt lykkelig Sydſpidſen af Afrika 1488. 
men hans Soldaters Mytterier og de farlige Storme, ſom 
her raſede, nødte ham til af vende tilbage til Liſſaben. 
Han faldte Ufritas ſydlige Spidſe Cabo di tormenros (Ans 
geftens Forbjerg) men Zohan kaldte det det gode Haabs 
Forbjerg, fordi ban nu iffelænger tvivlede-om at finde den 
forønjfete Vei til Indien, 

— · — — · 

Dichotomice en toleedet Inddeling f. Cx, Men⸗ 
neſkene ere'onde og gode» 

Dictator den høiefte Øvrighedsverfon i det re— 
publifanffe Rom, hvilken fun udnævntes i overordentlige 
og trængende Zilfælde fom fordrede en ſtor Energie hos 
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den fuldbyrdende Magt. Dictatorens Magt var unind— 
ſtrenket ſaavel i Statsforvaltningen fom ved Armeen og et 
underkaſtet nogen Appetlation (fine provocatione). Den 
tog fin Begyndelſe firar efrer hans Udnævnelfe, men vares 
de Fun fer Maaneder. Cædvanlig nedlagde Dictatorerne 
deres Embede endnu før denne Tid, naar deres Forretning 

var tilende. Der findes fun: faae Exempler paa ef Dicta— 
fur af længere Tid fom Sullas og Cæeſars. Allie Pvrigs 
hedsembeder, fom havde Deel ide egentlige Statsforret— 
ninger, opførte ſtrar ved en Dictators Valg undtagen 
Folketribunernes. Conſulerne vedbleve vel deres Embeds⸗ 
forretninger, mer vare Dictatorens Befaling underkaſtede 
og i hang Nærdærelfe uden Tegn paa Autoritet; derimod 
havde Dictatoren, ſaavel i fom udenfor Staden 24 Lictorer 
tit Ledſagere. pan havde Magt over Liv og Død, dog var 
han indférænfet deri af han ei vilkaarlig turde bruge de of— 
fentlige Penge, ei forlade Italien og ei beftige nogen Heſt 
i Rom. Ligeledes funde han, efterat have nedlagt fif Em⸗ 
bede, fræves til Regnſkab. Dictatorens Valg blev ei af— 
gjort ved Folfers Stemmer, men Cen af Cenfulerne uds 
nævnte ham efter Senatets Befaling vilkaarligt. Dics 
fatoren valgte fig derpaa en Anfører over Rytteriet, lige= 

ledes vilkaarligt. Ved viffe højtidelige Forretninger valg— 

tes og Dictatorer f. Ex. til ———— af Feſtdage, af 

Comitier fil nye Conſulers Valg 20. Ordet Dictator bru— 
ges og om Cen, fom paa fit blotte Magtſprog fordrer Lys 
dighed og Tiltro; deraf igjen dictatoriſt, bydende. 

Dietion, fee Stiil, hvormed den ofteer ſynenym. 
J indſtrenket Forſtand bercer Dictionen mere paa Udtryk⸗ 
ket af Tankerne og Følelferne og Valget af Udtrykkene, 
men Stilen i indſtrenket Forſtand paa deres logiſte og 
grammaticalſte Forbindelſe. 

Didaktik den Deel af Pedagogiken eller Opdra⸗ 
gelſesvidenſfaben, ſom handler om Reglerne, hvorefter 
man fan udvifle Menneſtets Aandskraft til Frihed: og den 
muligſte Fuldkommenhed. Med Didaftiten ſtager Metho— 
diken i Forbindelſe, hvilfen handler om Underviisningens 
Beſkaffenhed ſom Opdragelſesmiddel eller den henſigtsmos— 
ſigſte Fremgangsmaade ved ſamme efter £æregjenftandenes 
og Subjecternes Forſtjellighed. 

—Sidaktiſt Voefie (fee Laredigt), 
U F 

Didaſkalier faldtes høg Græferne ſnartet 
Skueſpils Opføreife, ſnart ſtriftlige Opſatſe, hvori gaves 
Efterretning om Forfatterne og Skueſpillenes Indhold, 
om Foreſtillingernes Tid, Sted og Held, om Stykkerne 
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virkelig ere blevne opførte eller ei, om de virkelig vare af 
de Digtere, de tilſtreves ꝛ2c. Mange gamle SÉribentere 
have forfattet fligeog det fynes ſom om de ei have indeholdt 
blotte Zheaferangivelfer, men og dramatiſt Critik, Pla— 
nens gremlæggelfe, Udvikling af Stjønheder og Feilz fee 
Dramaturgie. 

Diderot (Denys) blev født 1713 i Langres i Cham— 
pagne. Jeſuiterne, i hvis Skole han var opdragen, vilde 
gjøre ham til Medlem af deres Orden, men hans Fader, 
ſom bemærfede Utilbøieliahed hos ham til den geiſtlige 
Stand, beftemte ham tilder Juridiſte. Men heller ikke 
hertil følte Ynglingen nogen Lyft og beſtjeftigede fig med 
belletriftifk Lecture, naar han fulde læfe Acter. | Selv 
hans Faders Misfornøielfe og Mangel paa Underftøttelfe 
fom var en Folge deraf, letede ham ei vild; han føgte Hjel- 
pekilder i fine Talenter og fandt bem, Han lagde fig med 
JIver efter Mathematik, Phyſik, ſpeculativ Philcfophie og 
ſtjonne Videnſtaber og ſtaffede fig fnart et Navn blandt 
Hovedſtadens ffjønne Aander. Grunden fil fin Hæder lags 
de han ved fine penseés philoſophiques 1746, en mod den 
chriftelige Religion ftilet Brofchire, der fandt mange Læs 
ſere. fan fom paa eet Aar i Zaarnet i Vincennes og 
Parlamentet lod hans SÉrift brænde af Boddelen. Paa - 
ſamme Zid udgav han med Eido us og Zousfaint 
en Dictionnaire universel de Médicine, 6 Bind i Fol. Det 
Bifald, hvormed dette Være, faa feilfuldt det og var, blev 
optaget, bragte ham paa gen Tanke at udarbeide et ens 
cyclopedifÉ Lericon. Han udkaftede Planen 
hertil og forenede fig med flere Lærde (Encyclopediſter) 
blandt andre med Da uubenton, Rouffeau, Mars 
montel, Le Blond, Lø Monmnier, men ifær med 
D'Alembert, fom næft Di deret havde ben vigs 
tigſte Deel i dette vidt omfattende, hæderfulde Arbeide. 
Han felv paateg fig Udarbeidelſen af alle de Artikler, ſom 
angik Kunſter og Haandverker og opfyldte fom Redacteur 

manget Hul i de andre Fag. Fordelen af den tyveaarige 

Anſtrængelſe, fom dette møifommelige Arbeide koſtede ham, 
var faa liden, at hon faae fig nødt til at fælge fit Biblio— 
thek. Keiſerinden af Rusland kjøbte det for 50000 Livres, 
men lod ham beholde Brugen deraf paa Livstid. Medens 
han var beffjeftiget med Enpcyclopediens Retaction og 
maatte erfare mange Ubehageligheder, der ofte hele Aar 
ſtandſede Trykningen, udgav han adſtillige andre Bærfer , 
ſom den fintrige men laſive Roman les bijoux indiscrets 

og de før deres populære Characteriſtik yndede Skueſpil: 
le fils naturel og le påre de Famille. Begge ere trykte til⸗ 
fammen under Navn af Theatre de Diderat. og ledfagede 
med et Forſog over den dramatiffe Kunſt, ſom indeholder 
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mange ffarpfindige Bemærkninger. — Diderot døde 1784. 
Om hans Character er man ikke enig. Hans Venner ſtil⸗ 
dre ham fom en aabenStertig, uegennyttig Mand, hvori—⸗ 
mod hans Fiender dadle ham for, Lift og Cgennytte. Mod 
Glutningen af fit Liv indlod han fig i en Strid med Rous—⸗ 
ſeau af hvem han troede fig dadlet, Hvor ugrundet denne 
Mistanke var viſte den anden Deebaf Rouſſeaus Confeflions, 
hvor han omtales paa det meeſt Hæderfulde. Der er ud— 
kommet adſtillige fortræffelige Værfer af ham efter hans 
Ded. Dertil høre hans Esfai sur la peinture, Abdication 
d'un roi de la feve, hvilket røbede en meget democras 
tiff Tenkemaade, la Religieufe, Jacques le fatalisre et son 
majtre, Marmontel caracteriferer Diderot ſaaledes; 
„Hvo der kun bar kjendt Diderot af fine Skrifter har ikke 
kjendt ham. Hans Syſtem at fÉrive godt over Kunſten, 
fordervede hans herlige Natur. Men, naar han ved 
mundtlig Underholdning blev levende og forglemte fine The— 
orier flød ? .nferne fra ham fom en Strøm og han var hens 
Tivende og mageløs. Diderot var een af fit Aarhundreds 
meeſt opiyſte Mænd og tillige en af de elſkverdigſte. Hans 
Følelfes Veltalenhed havdeen gandſke eiendomlig Ynde i 
hvad der angik Hjertets Godhed. Hans hele Siel laaet 
hans herlige Pine, paa hans ffjønne Læber, og aldrig præs 
— Reenhed fig klarere paa nogens Phyſiognomie 
end hans. 

D ido, Carthagos berømte Stifterinde, var efter 
Nogle en Datter af Agenor (Belus) efter Andre af Tyrie— 
ren Carchedon, efter hvem og Carthago ſtal have faaet 
Mavn. . Atter Andre falde hendes Fader Mutgo eller Muti— 
nus- Hendes Broder var Pygmalion, SKongei Tyrus. 
Hiſtorien om hendes Flugt herfra fortælles ſaaledes. 
Sendes Fader havde giftet hende med Sichæus eller Sis 
charbas, Cen af de rigeſte Pyoenic:er, der tillige var Hers 
Tules's Præft. Hunelſtede ham ømt og krankedes derfor 
jaa meget mere ever hans Mord, fom hendes Broder havde 
ladet begaae for Alteret for at bemægtige fig hans Rig> 
domme, Hendes Gemals Aand vifte fig for hende i Drom⸗ 
me, opdagede hende den begangne Forbrydelſe, raadede 
hende fil Flugt og tilkjendegav hende det hemmelige Sted, 
hvor han havde ſtjult fine Skatte, hvilke Pygmalion fore 
gjeves havde føat. Efter dettegik hun med fine Skatte, 
og fine troe hengivne fil Søes til Afrika, efterat hun forſt 
paa Cypern havde faget et Antal unge vinder ombord , 
hvilfe hun behøvede til Anleggelſen af en mye Colonie. 
De landede paa den afrikanſke Kyſt et langt fra Attika, 
en tyriſt Colonie, hvis Indbyggere modtoge bem paa det 
Bedſte og gave dem der Maad af fætte fig nedpaa det Sted, 
hvor de vare landede. De kjobte dertil af Indbyggerne 
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et Stykke Land (fee Carthago) og opbyggede førft Faſtnin⸗ 
gen Burfa og ſiden Carthago, ſom ſnart fremblomſtrede 
tilen anfeelig Stad. Derved bragtes en Nabode-Konge 
H jarbas paa at tilbyde Dido fin Haand, og, da hun 
ligefaalidet vilde modtage dette Tilbud, ſom hun kunde 
undflaae fig derfor "ofrede hun frivillig fit Liv paa Baalet. 
Virgil angiver Mneas's Utroſtab ſom Aarſagen til bem 
des Ded; men den hele Fortælling om Wneas's Ankomſt 
til Åfcita og Sammenkomſt med Dido er Digt, da der er 
over 200 Var imellem deres Tid. 

å I 

Didot (Francois Ambroiſe), født 1730 i Paris, er 
Cen af de Mænd, fom have erhvervet fig ſtore Fortjenefter 
af Bogtrykkerkunſten. Han var en Søn af en duelig og 
yndig Bogtrykker og arvede ſin Faders Kjerlighed og 
Enthufiasme for fin Kunſt. Bed nøjere Betragtning af 
Baſkervilles Meſterſtykker opſtod det Ønffe hos ham, om 
mueligt endnu at overgaae den enaelffe Kunfiner, Hans 
Hovedøiemeed var Forbedringen af de franffe Lettrer ved 
Hjelp afdetaf ham opfundne Typometer, hvorved 
han bragte dem i det Æjønnefte Forhold til hverandre. 
Ogſaa Vapirets Forbedring førgede han for, ifær var 
dette Zilfælhet med Velinpapiret, ſom han ffal . 
have opfundet, og hvorpaa han alerede 1781 funde trykke: 
hananlagde en ſtjon Papiirfabrif, J øvrigt ere hans 
ſtjonne og høift correcte Udgaver, fom han. paa Ludvig 
16des Befaling trykkede til Brug for Dauphinen (in usum 
Delphiri) tilftræftelig befjendte. Han døde den arte Ju— 
li 1304 hænret fom brav Mand og fortræffelig Fader, Han 
opdrog jineto Sønner Pierre og Firminganſfke for fin 
Kunſt, og de ere blevne Frankerigs berømtefte Bogtrykkere. 
Diſſe (iſerFFirmin tilligemed Bogtrykker Her ſan, for— 
bedrede Stereotyperne, deres Faders Opfindelſe. Af 
den ældre Didot har et Slags Lettrer, ſom han opfandt, 
faaet Navn. É i 

Didymæus Cegentlig Tvilling) eet af Apollos 
Tilnavne, enten fordi han var Dianas Ivillingbroder eller 
af det dobbelte Lys, Solens og Maanens, fom ban giver 
Menneſkene. Apollo havde under dette Filnavn et af de 
ftørfte og beromteſte Templer og et Orakel i Didyma hos 
Mileſierne. 

Dieter, Dietpenge, Dagpenge (af dies) kaldes de 
enge, fom tilftaaes Embedsmænd vaa offentlige Reiſer for 
deraf at beſtride Udgifterne for deres Forfæring-» 

Diepſpe— en Stad og Havn, ved Floden Arques i 
Normandiet, ten frugtbar Egn, nu Hovedſtaden i et Ar— 
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rondiſſement i Nedre-Seines Departement. Den har hen— 
ved 3000 Huſe med 20000 Indb; , hvoraf 6000 leve i den 
ſtore Forſtad Pollet. Staden har ffjønne Fabriker i Horn: 
og Elphenbeens arbeider, Kniplingsmanufacturer, hvormed 
den ftørfte Deel af Qvindefjønnet er beſtjeftiget, Sukker— 
raffinaderier2c. Overhovedet er Handelen øg fortrinlig. 
Fiſkeriet meget betydeligt, 400 Bødtere ere beftjeftigede 
blot med at forfærdige Tønder til Sild, Makreel, Grof: 
fie, Oſters, hvilke bringes hertil fra Caualen og de nord— 
lige Farvande. Havnen er femmelig god, dog tan den. ei 
modtage meget ftore Sfibe, Her var anlagt en Skole til 
Matroſers Underviisning i deres Forretninger, 

Dietrich (Joh Wilh. Ernſt), fom- af Lyft til det 
Synderlige ofte ſtrev ſig Dietericy, kongelig polſt og churfyr— 
ſtelig ſachſiſt Hofmaler, Profeſſor ved Kunſternes Akade— 
mie i Dresden, Direktor af Malerſtolen ved Porcellainsfa— 
briken i Meiſſen, Medlem af Akademierne i Augsburg og 
Bologna, Cen af de berømtefte tydſte Malere i det ſidſt 
forlebne Aarhundred, var født Weimar 1712. Hans Fader 
var Hofmaler der og undervifte ſelv Sønnen i fin Kunſt til 
hans tolvte Aar, «Hvor meget Haab, han alerede dengang 

gav, vifer en drikkenbe Bonde i nederlande Smag, ſom 
gjemmes i det kongelige Kobberftil:Cabinet blandt hans 
Haandtegninger. For athanendnu mere kunde uddanne 
fine Anlæg fendte Faderen ham fil Dresden, hvor han 
nød den berømte Alexander Thieles Underviisning. 
J fit 18de Aar blev han foreftilet Kong Auguſt den 
2den og, ba han efter Kongens Opgave, i hans og hans 
Miniſtres Nærværelfe inden to Timer gjorde Udkaſt til et 
Dianabåd med 9 Figurer, fif han Gage, Efter Kons 
gens Død fandt han en Beffytter i Grev Bruͤhl, ved 
hvis Underſtsttelſe Kunſtneren fattes iſtand til af rei— 
Te og ftedfe mere uddanne fit Talent. Han beſad en 

” utrolig Færdighed i af copiere og copierede med ſam— 
me Held Malerier af Raphael og Mieris, Corre gio 
og Oſtade. Fil Monſtre valgte han fornemmelig Rem— 
brandt, van der Neer, Everdingen, Bergheim og 
Claude-Lorraine. Dog blev han ei ftaaende ved Efter— 
ligninger, men erhvervede fig ſtor Roes ved egne Vær: 
fer, — Hvad han formaaede i hiftoriffe Stykker vife 
hans bibelſte Hiſtorier; blandt Bondeſtykkerne udmærte= 
de fig hans Musiciens ambulans, Her gjenfjender man 
dog Rembrandts Smag, ſom Watteaus i hans Selſtabs— 
ſtykker; eiendomlig vifer han fig derimod i Landſtabsmale— 
riet, hvori han arbejdede med Held. Sine bedfte Værter 
forfærdigede han fra Aarene 1730 til 1760, efter hvilken 
Tid man fporer Aftagen. Dog opførte ei hans overors 
dentlige Flid, ſom i hang fidfte Aar gjorde ham fyg og us: 
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duelig fil Kunſten. Han døde 1774 af Svætfelfe. Hans 
Malerier findes næften over hele Europa, 

Djezzar (Achmet med Zilnavn Djezzar 2 : Slags 
teren) Pafcha af Syrien, var Statholder i denne Previnds 
da Bonaparte erobrede Ægypten. Han bekymrede fia kun 
lidet om Portens Overmagt og oppebiede et Divanets Be— 
faling for at erklære fig mod Republikanerne. Han fendte 
en Officeer, fom Bonaparte lod afgage tilham, uven Svar 
tilbage og lod alle Franfømænd , der befande fig i Acre 
lægge i Lenker. Imidlertid var han af Storherren bleven 
udnævnt til Pafcha af Ægypten, befluttede at forene fine 
Tropper med Storvefirens, hvort han alerede gjorde For» 
anftaltninger, Men Bonaparte forefom ham, flog ham 
overalt, fordrev ham af alle fafte Pladfe og trængte ham 
tilbage til Acre. Ogſaa denne Stad: havde Achmet ti 
Sinde at forlade og havde alerede ladet bringe fine Avinder 
og Skatte i Sikkerhed, da Sidney Smith bevæger 
de ham til at forfvare Staden, fom han ved Hjelp af 
en emigreret franfE Officeer reddede, Denne fatte Fæft= 
ningsverkerne iſtand og forſpaärede Staden med ligefaa 
meget Mod fom Tapperhed. Djezzar gjorde felv ad— 
ffillige levende Udfald under Beleiringen, fom de Franſte 
hævede den 21 Mai 1799 efter 2 Maaneders frugtesløfe An— 
ſtrengelſe. Da Storvefiren mod Enden af ſamme Aar ans 
Fom til Syrien opkom mellem ham og Paſchaen faa heftige 
Stridigheder, at felv deres Here fom i Haandgemeng og 
leverede hinanden adffillige blodige "Zræfninger, hvorved 
den egyptiſke Erpedition blev udfat. Saafnart Bonapars 
te var bleven forſte Conful, ſogte hanigien at bringe fans 
delsforbindelfen iftand mellem FranfFerig og Levante, og 
den Modtagelfe, General Sebaftiani fandt hos Diez=: 
gar, bevifer at denne Paſcha var meget tiibøielig til af 
nærme fig de Franſke. Da man anbefalede ham de Chriſt— 
ne og Kloftrene i Nazareth og Jeruſalem lovede han af 
viſe dem den ſtorſte Agtelſe og gjentog flere Gange, at hans 
Ord gjaldt mere end Tractater. Hun døde i Mai 1804 eg 
efterlod umaadelige Starte, 

Diffamationsklage Caf diffamere, bringe 
Cen i ondt Rygte) en Klage, fom udbreder et flemt Rygte 
om den anklagede Perſon. 

DifferenzialRegning er den Regnemaade, 
ifølge hvilken man afen given endelig Storrelſe finder en 
uendelig lille Storrelſe, fom uendelige Gange fagen er lig 
den givne Størrelfe, ſom altfaa ved Sammenligning bes 
fremmer Forholdet mellem forſtjellige Størrelfer, — Det 
er endnutvivifomt om teibnik eler Newton er Dps 
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finder af denne Megning. Naar de uendelig ſmaae Stor— 
relſer betragtes ſom Forkjel mellem to endelige Storrelſer, 
kaldes de Differenzialſtsrrelſer. i 

Diffesfion i Retsſproget den Handling, hvorved 
Nogen erklærer et imod ham produceret Dokument for 
falſt: deraf Diffesfionseed , den Eed fom i flige Tilfælde 
afiægges. 

Digefta, det latinffe Navn paa Pandecterne eller den 
anden Seel af FJuſtin ians Corpus juris, hvilken i 
so Bøger indeholder de gamle romerſte Retslærdes Dom— 
me, See Pandecter, Corpus juris, 

Digeſtion, Fordøielfe, Digeſtiv Fordsielſes⸗ 
midler, 

Dignitarier (af dignitas, ærdighed) de fom bes 
klæde en Verdighed, iſer høje Stats og Hofembeder. 
Stordignitarier fandt Sted i Frankerig under Keiſerregje— 
ringen dg brugtes om de fornemſte Miniſtre, Prindfer. og 
Statholdere. ; 

Digte er at fremftille ved ſandſelige Billeder og 
mobdfættes Tenken i mere indſtrenket Forftand. 3 færdes 
les Betydning, anvendt i Kunfterne er det at opfatte Ideer 
i filfvarende Billeder eller fremftille i et harmoniſt Heelt 
af ſandſelige Anſkuelſer, hvorved Digten er forſtjellig fre 
den blotte Opdigten, opfinde Gjenftande, der ei ere grun— 
dede i Virkeligheden, J indffrænfet Forſtand er digte at 
fremſtille Phantaſiens ideale Billeder i Sproget, og denne 
remftillelfestunft kaldes Digtefunftiac. 

Dijambus er en dobbelt Jambe, det er en Versfod, 
der beftaaer af to forte og fo lange Stavelfer, fom ere 
ſaaledes indrettede, at en kort Stavelſe begynder og en lang 
ender, : 

Dijon, fordum Hovedſtaden i Hertugdømmet Bur— 
gund ved Floden Ouche, nu Hovedftaden i Departementet 
Cte d'Or. Den er ſtor, velbygget, befæftet og indeholder 
omtrent 21000 Indb. Deneret Bifpefæde ſom ftaaer un— 
der Erkebiſkoppen af Beſangon. Blandt de offentlige Byg— 
ninger udmerker fig de gamle burgundiſke Hertugers vel- 
byggede Reſidensſlot. Staden har Hue-, Strompe⸗, Spille— 
kort⸗, Uldentsi⸗ og Vorlysfabriker; desudenbetydeligViin— 
handel, Videnſkabernes Akademie i Dijon er. oprettet 
1725 og befræftet af Kongen 1740. Egnen, hvori Staden 
ligger, faldes Le Dijonnois, $ Landsbyen Fontaine les Di- 
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jon, en franſk Miil fra Staden, er den hellige Bernhard 
Abbed af Clairvaurx født. ; 

, 

Dike (n) fee Aſtræa. 

Dilemma, en Slutkning i Logiken, hvori man ans. 
fager den Sætning, man vil gjendrive ſom Forudſetning 
og af denne udleder manto (Dilemma) eller flere (Polylem⸗ 
ma) falffe og urimelige Følger for at gjendrive Hovevfæts 
ningen.  F. Cr. Gud fon forandre fine Beflutninger , 
gjendrives ſaaledes. Hvis Gud fan forandre fine Beflut: 
ninger, har han enten ei overlagt Alting fra Evighed, el- 
ler han har ci overlagt det rigtig eller han handler vil: 
kaarlig. Men alt dette er urimeligt (hvilfet ved denne 
Leilighed tillige maae bevifes) følgelig Fan Gud ei forandre 
fine Beſlutninger. 

Dilettant kalder manefter det Italienſte En "om 
finder Behag i Kuntter og QVidenffaber, Man bruger 
Dette Ord modſat Meſter, Cen fom har Kunſten fuldkom— 
men inde, 

Diligence, eni Frankerig indført vel indrettet 
og bedekket Poſtvogn, fom meget hurtigt bringer Paffaz 
gerne fra et Sted til et andet, 

Dimenſion, et Legemes Ubdftræbning til alle Si— 
ber, J denne Betydning tages og Ordet i Bygningskun— 
ften. J be fegnende Kunſter forſtager man derved den 
forholdsmæsfig rigtige afmaalte Størrelfe af den eftertign 
nede Gjenſtand ved Jagttagelſen af Proportion og Pers 
ſpectiv. 

Dim, det er diminuendo, et Udtryk i Muſiken, ſom til 
Tjendegiver, at Tonernes Styrke lidt efter lidt ſtal aftage, 

Diner, Middagsmaaltid (jo fildigere, defto fornes 
mere) beftaaer af 3 Hovedafdelinger: Suppe med Forretter, 
Fiſt, Steeg og Deſſert med Tilbehør af forſtjellige Slags 
Vine. 

Dio Casſius, født i Niceai Bithynien Aar 155 
efter Chr.; af andre kaldes han en Romer, fordi han havde 
erholdt romerſk Borgerret, bekledet mange Æresembeder i 
Rom og opholdt fig der længe," Hans Fader Cas fius 
Apronianus var Statholder i Cilicien. Han led— 
fagede fin Fader derhen for at dannes til Statsforretnin— 
ger, efterat han i Forveien havde ftuderet Veltalenhed og 
Philoſophie. Aar 180 tom han i Senatet og bekladede fra 
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Pertinares Regjering de hsieſte Værdigheder i ſam— 
"me, erholdt Proconfulatet i Afrika og derpaa i Dalmatien 
og Øvre:Pannonien. . Cfter hans Tilbagekomſt vilde de 
præforianjke Soldater myrde ham, men Keiſer Alera ns 

ber Severus tog ham i Beſtyttelſe, udnævnte han 
229 anden Gang til Sonful og tillod ham endelig at trætte 
fig tilbage fra Forretninger og ende fit Liv i Roe i Nicca- 
"Han bejffrev i 80 Bøger den romerfée Hiftorie fra Æneas's 
Ankomſt fil Italien indtil 228 Aar effer Chr. og anvendte 
22 Aar paa detfe Arbeid, hvoraf Tiden har berøvet og næs 
ften det Halve. Han har den Fortjeneſte at have ordnet 
Begivenhederne godt chronologiſt, og fortalt. dem rigtig 
ifær faavidt han felv har oplevet dem, men han vifer fig of⸗ 
fe uretfærdig mod ſtore Mænd, overtroiſt og fmigrende 3 
hans rhetoriffe Stiil paffer ei til Hiſtorien. 

Dioces kaldtes hos Romerne efter Conffantin den 
ſtores Tid et vig Antal Provindſer, ſom ſtode under. een 
Preæfect; men ide Chriſtnes Kirkeforfatning betyder det 
en Landſtrekning, fom i Kirkeanliggender ftaaer under en 
Erkebiſp. Siden har man og Faldet et Bifpeftift og hos 
Proteftanterne de Sogne, fom ſtaae under en Superinten⸗ 
dent, et Dioces. 

Diodorus, født i Agyrium paa Sicilien eg derfor 
faldet Siculus, en berømt Hiftorieffriver 1.9 ul iz 
us Cæfars og Auguſits Zi. For at give fin His 
fforie den muligſte Fuldſtendighed og Nøiagtighed gjennems 
reifte han en ſtor Deel af Aſien og Europa. Det er af beklage 
at den ſtorſte Deel af dette Bær, fom han kaldte hiſtor iſt 
Bibliothek, er tabt. Det beftod af 40 Bøger, hvors 
paa han havdde arbeidet i 30 Aar, og indeholdt næften alle 
bekjendte Folkeſlſags Hiſtorie. Af de 20 førfte havet vi 15, 
men de fidfte 20 ere aldeles fabte. Den bedfte Udgave er 
af Wes feling og Cichftådt. 

Diogenes Laertius fra Laerfe paa Sicilien, 
levede ved 250 efter Chr. og famlede med Flid, men uden 
Critik og philoſophiſt Land en' Mængde Datafilberø ms 
te Philofophers Levnet og Meninger" 
For Philoſophiens Hiftorie er denne Samling (i 10 Bøger) 
uundværlig, fun maa den bruges med Forfigtighed. Ude 
førligft er Epicurs Levnet fortalt (i den hele 1ode Bog) og 
Forfatteren fynes at have været en Tilhænger af denne 

Philoſoph. 

Diogenes fra Sinope en Stad ved Pontus, født 
414 før Chriſti Fodſel, den beromteſte af 8 cyniſte Phi⸗ 
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loſopher (See Cyniker). Dahan tilligemed fin Fader, ſom 
man havde anklaget for Mynte Forfälſkere, var forviiſt 
fra fin Fodeſtad, gif han fil Athenen og bad Antiſthenes at 
antage ham ſom Difcipel. Han afvifte ham førft endog med 
Glag, men antog ham endelig, da, han vedblev fit Forlanz 
gende, Diogenes helligede fig ganffe fin Lerers Underviis— 
ning, hvis Grundſetninger han endnu ſtrengere opfyldte« 
Han foragtede ei alene fom denne alphiloſophiſt Viden og 
ivrede ligefaa frimodig mod fin Tids fordærvede Sader, 
men han drev ogſaa Anvendelfen af fine moralſte Lerdom⸗ 
me fil det Yderfte. Antiſthenes's mørte Alvorlighed mis— 
hagedez Diogenes derimod forftod med Munterhed og Bid 
at diſe fine Samtidige deres Daarligheder. Tillige forſtod 
han paa den meeſt ufvungne Maade at anvende fin Grunds 
fætning, den at ſtille fig ved alt det undverlige. Han lærs 
te, at den Viſe for at være lykkelig maa føge at holde fig 
uafhængig af Lykken, andre Menneſter og fig ſelv, derfor 
maa han foragte Rigdom, Ære, Kunſter og Videnſtaber 
og alle Livets Behageligheder. Han felv vilde være fine 
Samtidige et Mønfter paa cyniſft Dyd. - Derfor underka⸗— 
ſtede han fig de haardeſte Prøveljer og løgrev fig fra enhver 
Zvang. Ofte Ejempede han. med Hunger, tilfredsſtillede den 
med de ſletteſte Spiſer og vifte den frørfte Afholdenhed, ved 
Maaltider, hvor der herſkede Overflødighed, Om Dagen 
gik han uden Skoe, uden Kjole, med et langt Stjæg, en 
Stol i Haanden og en Zværfæl over Ryggen, om Natten 
laae han i en Tonde. Hantraadfede alle Veirets Ubegqvems 
meligheder og taalte Folkets Spot og Fornermelſer med 
den ſtorſte Rolighed, Da han engang faae en Dreng øje 
Vand med Haanden og drikke, bortÉaftede han fit Iræs 
bæger, fom overflødigt. Han ſtaanede aldrig Menneſke— 
nes Daarligheder, han talede højt mod. Lafter og Misbrug 
og betjente fig derved af Satiren og den endnu frygteligere 
Ironie. Folket og felv de Dannede hørte ham gjerne og 
forføgte deres Vid paa ham, men, naar de mærfede 
hans Overlægenhed gif de ei fjelden over til Fornærmelfer, 
fom dog ei bragte ham ud. af fin Fatning. Ofte gjorde 
han dem Bebreidelfer over Udtryk og Handlinger, hvorover 
Undfeelfen rødmer og deter derfor ei. troligt , at han har 

- gjort fig fÉyldig i de Udfvævelfer, ſom hans Fiender beffylde 
ham for. Hans Opførfel fornærmede mere Vedtægt og 
Skik end Sæderne; dog er vift nof mange Anekdoter ons 
Ham opdigtede og felv hang Ophold i Zønden tvivlſom. 
Yaa en Reife til Øen Ægina "blev han fangen af Sørøvere 
og folgt fam Slave til Corinthieren Ren ia des. Denne 
gav ham fin Frihed og overlod ham fine Børns Opdragelſe. 
Denne Forretning foreftod han med ſtorſte Omhyggelighed 
sg opholdt fig fædvanlig om Sammeren i Corinth og om 
Vinteren i Athenen. Paa førfte Sted var det Alexander 
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kom til ham, forundredes over hans Foragt for al Bes 
” qveminelighed og gav ham Lov tilat udbede fig en Naade, 
„Jeg forlanger intet Andet, fvarede Philoſophen end at 
du gaaer af Veien at Solen fan ffinne paa mig.” Dette 
Beviis paa den hoieſte Noiſomhed bragte” Kongen til af uds 
bryde: „Var Jeg ikke Alexander vilde Jeg være Dioges 
nes.“ Plato havdeertlæret Menneſtet for et tobenet Dyr 
uden Fjer; Diogenes, fom hørte dette, bragte en levende 
plukket ane paa Piatos Ferelægninger og kaſtede den 
hen imellem Forſamliagen med de Ord: „Der er Platos 

Menneſke.“ En anden Gang gibhan om Middagen med 
vemtygte igjennem Athenen. Paa Spørgsmaalet hvad han 
”føgte, fvarede han: Jeg føger Menneſter.“ Hos Syars 
tanerne troede han at finde de bedſte Anlæg til ſaadanne 
Menneſter, fom han ønffede. Derfor fagde han engang , 
Menneffer hav Jeg vel intetfteds funden, men dog Børn i 
&acedæmon, Man fpurgte ham hvilfet er det farligfte 
"Dyr? „Blandt de vilde, fvarete han er det Bagtaleren , 
og blandt de tamme Smigreren. Han døde 324 f. Chr. i 
en høi Alder, Da, han mærfede Dødens Nærmelfe file 
han fig ned paa Veien til Olympia, hvor han døde med 
ægte philoſophiſt Rolighed for den tilftrømmende Mengdes 

——— 

Diokletian, (EC. Valerius) med Tilnavnet Jovius 
af lav Fodſel, blev 284 ef. Chr, af. Armeen udnævnt fil vos 
merſt Imperator. Han var lykkelig mod fine Fiender, flog 
Garinus i Moefien, overvandt Alemannerne og gjorde fig 
yndet ved fin Mildhed. Dog tvang nye Oprør. og Angreb 
paa det romerfie Rige ham til af antage en Medregent, 
Valerius Maximianus, en herftefyg raa og gruſom 
Kriger, men god General; der medens Diokletian fægtede 
heldigt imod Perferne trængte frem i Tydſtland fil Donaus 
Kilder og ſeirede i Gallien. Siden antog endnu Diekleti— 
an, C. Galerius og Maximian, Conſtantius Chlorus til 
Cæfarer eller underordnede Medregenter, hvorved Riget 
deeltes i 4 Dele. Saalænge Diokletian deeltog i Statens 
Beſtyrelſe herſkede Overeensſtemmelſe. Men denne ophørte 
efterat han havde nedlagt Keiferværdigheden i Nicomedien 

"305." Marimian fulgte hans Exempel i Mailand, Dios 
kletian begav fig til Salona i Dalmatien „hyvor han bes 
tjeftigede fig med Havedyrkningen og'levede i Rolighed til 
313, uagtet Marimian føgte af overtale. ham til igien at 
antage Keiſerverdigheden. 

Diomedes, en Son af Tydeus og Deipyle og Kon⸗ 
ge i Argos. Han miſtede fin Fader for Theben og var 
Deeltager i det ander Tog mod hoben a STHEN var han 

. 2 i 

* 
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blandt Helenas Beilere og deeltog i Grekernes Tog mod 
Troia, hvor han anførte Archiver, Tyrinther og andre 
Folfeflag. Forvovent Mod gjorde ham til Cen af de førs 
fte Helte; efter Reſtors Vidnesbyrd overgik han deri alle 
ſineFevnaldrende, Beſtjermet af Pallas fægtede han ei alene 
mod de taprefte Fiender og nedlagde mange af dem, men 
han vovede fig endog i Kamp mod de Udødelige, Da Venus 
fom fin Gøn Æneas til Hielpimod ham faarede han hende 
med fit Spyd i Haanden og vilde have frataget hende Ene— 
as, hvis et Apollo var ilet tilhans Redning. Men felv 
imod denne rykkede han fre Gange kamplyſten frem indtil 
den frygteligfte Guds Trudſler ſtrekkede ham tilbage. Op— 
muntret af Vallas vendte han fig nu mod Mars, ſaarede 
ham i Underlivet og nødte ham tilat vende tilbage til 
Olymp. Paa ſamme Maade udmærkede han fig i Raads— 
forfamlingerne. Han modſagde driftigt Agamemnons For— 
flag at forlade Troia med uforrettet Sag og blev ved fin 
Mening, ſelv da Achilles vægrede fig ved den tilbudne Fors 
ſoning. Derved af han røvede Rheſus's Hefte opfyldte han 
cen af de Betingelfer, under hvilke Troia blot kunde ind— 
fages. Tilligemed Ulyffes hentede han ligeledes de til 
Stadens Erobring nødvendige Herkules Pile og Philoklet 
fra Lemnos og befandt fig med i Træbejten, hvorved endelig 
Troias Erobring bevirkedes. Bel tom hanlykkelig hiem, 
men Venus forfulgte ham med fin Hevn. Hun havde ind— 
gydet hans Gemalinde Ægialea en utilladelig Lidenſtab til 
Cometes, og Diomedes maatte ved fin Tilbagekomſt love 
at forlade Argos og aldrig mere komme tilbage. Han fei- 
lede derpaa med'fine troefte Venner til Italien; der fors 
fælles meget Fabelagtigt om hans Ankomſt der. Nogle 
berette, at han døde der i en høi Alder, andre at han blev 
ombragtafen Konge Daunus; andre fortælle at han 
forfvandt fra de Øer, der føre hans Navn, Efter hans 
Død vifte man ham guddommelig Ære, 

Dion, en berømt Syracufaner, fom i denne State 
Hiftorie har erhvervet fig udødelig Roes. Han levede paa 
begge Dionyſiers Tid, med hvilfe han var beflægtet og 
paa hvem han en Zidlang havde nøgen Indflydelfe. Men, 
da han forføgte at forbedre den yngre Dionys ved Philoſo— 
phiens Lerdomme, lykkedes det hans Fiender at gjøreham 
mistænkt og bevirke hans Forviisning. Han begav fig til 
Græfenland, hvor hang ſtjonne Udvortes og hans fortræfs 
felige Forftands og Hjertes Egenffaber ffaffede ham faa 
mange Tilhængere, at han befluttede at bruge Magt mod 
Dionyſius og befrie fit Fedreneland. Han indſtibede fig 
derfor med 800 modige Krigere, landede paa Sicilien og 
ilede, da Dionyfius nogle Dage før, var reiſt til Italien, 
til Syracus, hvor han ankom under Indbyggernes Fryde⸗ 
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rig. Dionys vendte tilbage, gjorde nogle forgjeves Fore 
føg paa igjen at semægtige fig den øverfte Magt, hvilten 
han endelig maatte give Slip paa og flygte med fine Skat— 
fe til Italien. Men ogfaa Dion, mod hvem hans Med— 
borgere nærede uretfærdig Mistillid, -faae fig nødt til at 
forlade Staden. Da nye Uordener udbröode, kaldte man 
ham tilbage og han var juſt beſtjeftiget med igjen at opret— 
fe den republikanſte Regjering, da hans forrædere Ven 
Calippus fra Athenen myrdede ham 354 f. Chr. Pla⸗ 
to var denne ædle Mands inderlige Ben. Plutarch 
og Cornelius Nepos have beſtrevet hans Levnet. 

Dionæa (Venus Fluefænger) Dionuea mascipula. 
Denne mærkværdige Plante vorer vild paa-fuatige og ſtyg— 
gefulde Steder i het nordlige Amerika, fornemmelig tit 
Sydcarolina. Sætter et Infect f. E. en Flue fig paa et 
af Rodbladene, lukker den ſtrar Bladet ſammen og Inſektet 
fanges. fom i en Felde. Smaae Børfter paa Bladets 
"Rand hindre Inſektet fra at komme ud, og man maa rive 
Bladet i Stykker for ut befrie det. Kun naar Inſektet er 
død og ei mere ved fin Bevegelſe pirrer Bladet, aabner 
det fig og lader Inſektet falde Inſekterne fynes isvrigt 
at lokkes af Bladenes ſodagtige Saft. 

Dione, Venus's Moder, hvorfor denne Gudinde 
øg har Tilnavnet Dionæa. 

Dionyſier eller Bacchanalier af Dionyſos eller 
Bacchus (fee denne Artikel). 

— Dionys fra Halicarnas i Carien, født 
55 Aar. før Chr. kom fom lærd Kunſtdemmer og Lærer i 
Veltalenheden til Kom og fÉrev til fine Landsmends Un— 
derviigningen romerfi Archæologiei2o Bøger, 
hvori han fortæller Roms ældre Hiſtorie og Forfatning 
indtil hvor Polybius begynder. Bi have deraf de 11 
førfte Bøger og nogle Fragmenter af de øvrige, Hans 
to og fyveaarige Ophold i Rom, hans Omgang med de 
lerdeſte Romere og Benyttelſen af de ældre Annalifter 
gjør ham meget vigtig for den critiffe Hiſtorieforſkter. Og⸗ 
Taa fom eſthetiſft Skribent har Dionyfius nogen Vardie, 
Tun maa de herhid hørende Varker underkaſtes en critiſk 
Drøftelfe.- Saaledes tilhører Ars rhetorica fun tildeelg 
Dionyfius og er efter dens nuværende Gammenfætning 
fandfynlig fra det tredie Aarhundred efter Chriſti Fødfet. 

— Dionyſius den ældre opſvpingede fria fra rin— 
ge Stand til Feldtherre -og derpaa til Tyran 3: Beherſter 
i Syrakus ved 406 f, Chr, De, ved Agrigents Erobring af 
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Carthagerne flygtede Agrigentiner, anklagede de ſyracu— 
fanffe Feldtherrer for Forræderie. — Dionyſius under⸗ 
ſtottede deres Klager og bragte det dertil, at det forbittrede 
Folk valgte andre Generaler, hvoriblandt han ſelv vars 
Snart forſtod han og at gjøre fine Medkommanderende migs 
fæntte og blev udnævnt tilOveranfører, Paa derne Poſt var 
det ham ikke vanſteligt vedøjelp afTropperne, fom han hav— 
de vundet, at bemægtige fig Fæftningen i Syracus og de dert 
værende Vaaben og Levnetsmidler, hvorpaa hant fit 25de 
Aar lod fig udnævne til Konge (Tyran). For endnu mere 
at befæfte fin Magt ægtede kan en Dåtter af Hermokrates, 
hvis Slægt var den fornemfte i Syracus. Efterat han 
havde endten fort Krig mod Carthage og lykkelig dæmvet 
aditillige Oprør og undertaftet fig flere af Siciiiens: Stæ-= 
der, ruftede han fig tilen vigtigere Krig mod Carthago. 
Vaabenlykken, fom.i Forſtningen var ham gunſtig vendte 
fig ſiden imod ham og han blev felv beleiret i Syracus, d1 
én Peſt, udbrød i den carthaginenfifte Leier og anrettede 
ftore Sdeleggelſer. Dionyſius, fom paa ſamme Tid er 
Holdt en Forſterkning af 30 Skibe, benyttede fig af Fien— 
dernes Modlashed, angreb. dem fil Lands og til Søes 'og 
vandt en fuldkommen Seier,“ hvorpaa fulgte em fordeelags 
tig Fred. Paa fine Feldttog i Italien erobrede han Sta— 
den Rhegium ved at hungre den ud. Efter en nye Fort 
Krig med Carthago levede han nogen Zid-i Ro- og beſtjef—⸗ 
tigede fig med Digtekunſten, hvori han ogfaa vilde glimre— 
Han vovede endog at ftræbe efter Ørifen herfor ved de olym⸗ 
piſte Lege, og ſendte i denne Henſigt ef hsitideligt Gefandts 
fÉab dertil med de bedfte Deklamatorer, ſom ſtulde forelæs. 
Je hans Digte, men med at fin Kunſt kunde han dog ei fors 
hindre, at hans Telte bleve nedrevne og plyndrede af Fol⸗ 
Fet. Med endnu mere Haan modtog man et andet Geſandt—⸗ 
Fab fra ham. Han biev næften raſende herover, — Dog 
vilde han ei opgive fin Indbildning. og pleiede af pine 
Digtere og Lerde paa den Tid ved Forelæsningen af fine 
Værter, — Endelig begyndte han en nye Krig med Cars 
thagerne for gandſke at uddrive dem af Sicilien; dog naae— 
de han ei denne Henfigt og maatte flutte en ufordeelagtig 
Fred. . Derimod lykkedes der ham nu i Athenen at fee eet 
af fine Sørgefpil kronet. Efterretningen derom opfyldte 
ham med en ſaa umaadelig Glæde, af ban blev: fyg heraf: 
paa hans Sons Anftiftelfe gave Lægerne ham en ſaadan 
Sovedrik, at hanei mere vaagnede op. Saaledes døde 
han efter 25 Hars Regjering. Ham fulgte hang Son, 
fom er befjendt under Mavn af Dionyfius den 
yngre. Forat afholde ham fra,de Udfvævelfer, hvortil 
han overgav fig, gjorde Dion ham opmæerkſom paa Platos 
Lærdomme og foreftillede ham, at denne Philoſeph'alene var 
iftand til atløre ham den Kunft af regjere, paa hvilfen 
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hans og Underſaatternes Lykke beroede, Dette bevægede, 
Dionys til at falde Plato til fit Hof. Denne modtog 
Indbydelſen og forſtod virkelig at vekke Lyſt hos Tyrannen 
til Dyd og Videnſtaberne og give det hele Hof en anden 
Skikkelſe. Men et Modpartie, i hvis Spidſe Hiſtorieſkri—⸗ 
veren Philiſtus ftod, vidfte at gjøre Dions Troſtab mis— 
tæntt og bevirke hang Forviisning. Forgjeves ſogte Plate 
at faae ham tilbagekaldet og forlod endelig, efterat han 
længe med nogen Zvang var holdt tilbage, Syracus, daen 
udbrudt Krig beffiefrigede Dionyfius andre Steder. Efter 
fluttet Fred vendte han dog paa Kongens gjentagne Bon— 
ner tilbage. Ogfaa nu føgte hanat bevirke Dions Tilba—⸗ 
gekaldelſe, men forgjeves. Han ønffede derfor igjen at 
forlade Hoffet, men Dionys vandt ham ved at foreflaae et 
Forlig med Dion, ifølge hvilfet denne fulde have fin For: 
mue, men tillige love ei at ville foretage fig noget mod 
Zhronen: Men heller ikke dette Løfte opfyltte han, hvor—⸗ 
paa Plato forlod ham efterat han havde erfaret adſtillige 
bittreKrænfelfer, Nu viffeDion fig med enHær og bemægtiges 
defig Staden Syracus, hvorhen Tyrannen førft efter Dions 
Mord kunde vende tilbage. Hans Ulykke havdegjort ham end— 
nu mere grufom og umenneffelig, De Fornemſte flygtede for 
hans Undertrykkelſer. Imidlertid begyndte Carthagerne 
en nye Krig mod Syracus og forbandt ſig fornemmelig med— 
Icetas, hvis Henſigt det var at bemegtige fig Staden, 

” Sen endnu forſtillede denne fig og billigede endog den For— 
holdsregel at føge Hjelp i Corinth. "Denne blev lovet og 
Timoleon ſtulde afgane meden Flaade til Syracus 
forat fordrive ſaavel Fienden ſom Tyrannen. Dette uds 

+ førte han og lykkeligt. Dionys, ſom havde overgivet fig 
til ham, blev bragt til Corinth, hvor han tilbragte fin gys 
rige Tid kummerlig. | SK 

Dionvpſos fe Bacchus. 

Dioptrik kaldes Læren om de brudte Lysfiraaler 
eler omLyfet, fom gaaer igjennem adſtillige Materier (Luft, 
Glas og Vand), ſom brekke. Dioptriken udgjør altſaa 
Endeel af Optiken eller Læren om Synet overhovedet” Den 
forklarer førft Læren om Lysſtraalernes Brakning, hvoraf 
de Veie lade fig beſtemme, ſem Lysſtraalerne -fage, naar 
de bræekkes af lige eller krumme Flader. Heraf udleder man 
Lindſeglaſſenes Egenffaber, Straalebrakningens Beſtaf— 
fenhed i det menneſkelige Mie, Lindſeglaſſenes Sammen—⸗ 
fætning, folgelig Theorien om Kikkerter, Forſtorrelſesglas 
2c. De gamle kjendte ei denne Videnſtab. Den nyere 
Tids aſtronomiſke og phyſiſte Kundſtaber ſtylde den meget, 
Veb den eler ved de Glas, den har opfundet, har det men— 
neſtelige Øie kunnet betragte Gjenſtande, hvorom man føs 
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ei, anede. Keppler, Willebrord, Snellius fra Leiden, 
Earteſius, Rewton ⁊c. udvidede ei alene denne Videnſtab, 
men grundede endog en ſtor Deel af deres Opdagelſer paa 

den. I vore Tider har fornemmeligDollond ualmins 
deligt beriget Dioptriken ved fine vigtige Opfindelſer. 
KXKåltner leverede førft en fuldftændig Anvendelſe af den 
almindelige Arithmetik paa Dioptriken. Dioptrift 
falder man hvad der har Henſyn paa denne Videnffab. — 

Diopter falder man paa Aſtrolabiet eller andre mathe— 

matiſke Inſtrumenter to lige imod hinanden befæftede 

Traadde eller Sprekker, hvorved man fan føge ef Object, 

og bringe det paa lige Linier og derved bedre fee det. Di— 
opterLinealer et Inftrument, man bruger ved Udmaaz 
linger, hvormed man opføger Gjenſtandene. 

Diofcurer, Jupiters to Tvillingſonner, Caſtor 
og Pollux (fee difje). 

Diphtong, et dobbeltlydende Bogſt av der frem— 
kommer af to ſammenſatte Vocaler ſom au, ei, eu 2c. 

Diplom (af dimdom> Jeg lægger dobbelt ſammen) 
egentligt et Brev, der fun er lagt engang ſammen og |aas 
ledes deelt i to Halvdele. Men man forſtaager alletider ved 
Diplom ct ved UnderfÉrift og Segl befræftet Dofument , 
hvori Rettigheder, Friheder og Bærdigheder tildeles Nogen 
f. Er. ef Adelsdiplom, et Brev, hvori Een tilſtages 'adelis 
ge Rettigheder; videre Doctordiplom 2c. Diplomatarium 
er en Gamling af Afſtrifter af gamle Originaldocumenter. 

Diplomatie harman i den nyere Zid Faldet den 
Videnſtab, der lærer Geſandterne at underhandle mellem 
Staterne, og den, fom fjender denne Videnitab theoretiſt 
kaldes en Diplomatiker i Ordets nyere Betydning, Dip— 
lomatie er en meget ſammenſat Videnſtab, er en Deel af 
Statsvidenſkaben og fordrer Kundſtab om Staternes poli— 
tiffe Forhold, individuelle Fordele on Rettigheder. Ge— 

fandiffabesvidenffaben lærer ifær hvorledes en Gefandt i 
fine Forhold ved ſtriftlige eler mundtlige Underhandlinger 
ſtal virke for den Stat, fra hvilken han er ſendt. Den 

maa derfor 1) gjøre befiendt med de ved Erfaring beftems 
te Forhold for Geſandterne og deres Perfonale; 2) lære at 
Fjende Staternes Forhold til andre, deres forffjelige In— 

tereſſe og Rettighed; 3) give Anviisning til mundtlige og 
riftlige Underhandlinger, Men alf dette forudſetter 
Kundſtab i flere Videnffaber, hvilke enhver Statsmand 
mere celler mindre behøver, hvorfor man og bør ſtjelne mel: 
lem de diplomatiffe VWidenifaber og Diplomatien. Til 
hine hører nødvendig den almindelige Stats I me 
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re (Politik i vidtløftigere Forſtand) og iſer a) Stat ss 
ogFolferetten, ogb) Politi imere indffræns 
ket Forſtand, det er Indbegrebet af de practiffe af Erfaa 
ring og Hiſtorie abftraherede Regler, hvorledes man pag 
bedfte Maade fan naae et eller andet politiſt Maal Fora 
uden diſſe almindeligere Videnſkaber behøver desuden Dipz 
lomatiteren Kundffab om Staternes'nærværende Forhold, 
deres pøfitive Ret og deres nærværende Tilſtand overhove⸗ 
det (Statiſtik) og for faavidt det nærværende grunder fig 
paa det Forbigangne maa han og kjende Hiſtorien og ifær 
dens Hjelpevidenſtab Diplomatiken. 

Diplomatik eller Kundſkab om gamle Documens 
ter er Videnſkaben om de offentlige Breve, der ere udftædede 
øver Rettigheder eller Gjerningsfager paa en høitivelig 
og forbindende Maade, Den udgjør faaledes en Deel af 
Kundſtkaben om de hiftoriffe Kilder, Efter de fre Hoved⸗ 
afſnit i Hiftorien ſtulde der egentlig gives en ældre, en 
midlere og en nyere Diplomatik, ifær da der næften fra den 
Tid, Bogſtaver fom i Brug, ogſaa gives Documenter. Æ- 
gypter, Phoenicier, Babylonier, Perfer, Hæbdræer, Græs 
ker og Romere, fort ethvert af den gamle Verdens cultive⸗ 
rede Foli, forfattede Dokumenter, gjenite dem i Archi— 
ver og gjorde hiſtoriſt, juridiſt og politiſt Brug af dem. 
Dog fører man Diplomatiken ei faa langt tilbage, fordi 
man feer mindre paa Tingens Veſen end paa Formen , 
mindre paa Indholdet end Materien, hvorpaa derer ſtrevet. 
Fordi man hidtilei har kunnet finde noget Diplom paa 
Pergament eller egyptiſt Papiir, der er ældre end det ste 
Aarhundred efter Chrifti Fødfel, faa har man beſtemt dette 
Tidspunkt "til Diplomatikens Begyndelfe Man hører 
derfor i det haieſte tale om en ældre og en nyere Diploma⸗ 
tik. Ved den ldre Diplomatik forffaaer man 
den Videnſkab eller Ferdighed at kunne læfe og forklare 
Striften i gamle Dokumenter eller Bøger og af den= 
ne Skrift faavelfom andre Egenſkaber bedømme des 
reg ſande Alder for at Eunne anvende dem. Den nye 
re Diplomati derimod eller Diplomatie er noget 
gandſtke forffjelligt, nemlig Kundffab om Staternes For— 
hold og Færdighed i at drive de Forretninger fériftlig, fon 
angaae diffe Forhold, der for en ſtor Deel berøe paa ftrift⸗ 
lige Documenter og Underhandlinger. Den ældre Diplos 
matik fynes derfor blot at angaae den Lærde, den nyere 
Stats- og Forretningsmanden. Virkelig iffildte man til— 
fidft begge fra hinanden, anfaae ben ældre Diplomatik 
for en Deel af Antiquiteferne, den nyere for en Green af 
Statsvidenſtaberne, og tilſidſt erflævede man af Fun den 
ældre var egentlig Diplomatik. Grunden til. Diplomati: 
ken ſom Videnſtab lagdes i den forſte Halvdeel af det 17de 

i 
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Aarhundred, og ben. antiverpiffe Jeſuit Papebruch 
leverede det forſte Forføg til en Diplomatik 1675. "Han be⸗ 
ſtemte Regler til Diplomernes Bedømmelfe. MaafÉee, for=" 
di diſſe vare ſtrenge beſtyldte man ham for at han derved 
vilde ſtade Benedictiner og Carmeliter og undergrave 

føtterne, hvorpaa deres Eiendomme grundede fig. Om: 
endſtjondt dette vel et var hans Henſigt, foranledigedes dog 
en Benedictiner derved til nøiere at underføge Diplomati— 
Ten og nu udkeom Mabillons udførlige og grundige 
Verk: de re diplomatica libri 6. 1681. Men blandt allede 
Værfer, der udkom over Diplomatiken, udmærkede fig for 
trinlig Chronicon Gottwicense (1732) og i den udførtes førft 
Læren om Diplomernes indvortes og udvortes Kjendetegn. 
Efter denne udkom flere Compendier og endelig" det ftore 
Hovedvært for denne Bidenfkab af Touftain og Tas— 
fin, fo af Mabillons Ordensbrodre, nemlig nouveau trai- 
ti de Diplomatique (6 Bd. 4. med 100 Kobbere). 1750-1765. 
Næften paa ſamme Tid udkom Heymans Comentariis de re 
diplomatica Regum et imperatotum germanicorum, hvori han 
vifte Diplomatikens praftiffe Anvendelſe. Gatterer, 
Diplomatikens anden Reformator, bragte den i en fuld— 
kommen ſyſtematiſt Form og afhandlede den i forſtjellige 
Verker. pan bragte den hele dipiomatifte Theorie under 
tre Hovedvidenſfaber 1) Skriftkundſtab (Graz 
phil), 2) Tegnkundſkab (Semiotik), 3) For» 
mularkundſkab (Earmularia). Efter adſtillige an— 
dre fremtraadde hu en tredie Reformator i Diplomatlken, 
Schoͤnemann, der forſt betragtede den med et friere 
Blit og behandlede den overeensſtemmende hermed," Men 
felv hos ham bleve dog Sporene til dens Oprindelſe fynlige, 
Diplomatifen vav opkommet over Stridigheder om Terri⸗ 
torialrettigheder. Fyrſter og Stæder, Adel og Borgere 
føgte at bevife deres Rettigheder til viſſe Eiendomme af 
gamle Documenter; der ſmededes endog falffe Skrifter for 
at komme i Beſid delſe af en eller anden Ciendom. Derfor 
var Diplomatikerens Hovetøiemedrettetpaan Skrifttrakkene 
og paa den udvortes Form. Herved bleve alle ſenere Dip⸗ 
lomatiter ſtagende. Diplomatiken kunde henfigtsmæsfis 
gere betragtes ſom en hiſtoriſt Videnſtab om be ſtriftlige 
med højere Autoriſation forſynede Troverdigheds og Les 
fræftelfesmidler og ſammes Udfærdigelfesmaade fra den 
Tid, den førfte Spire til det nuværende europæifte Statsſy— 
frem begyndte at udvitle fig. Diplomatiken kunde deles i 
den almindelige og-frecielere, Den almindelige handler 
om Documenterne overhovedet, om deres Udfærdigelfe og 
udfærdigere, deres forffjelige Beffaffenhed i forſtjellige 
Merioder -og deres Opbevarelſe (Archivvæfenet),. Den 
fpecielle deles igjeni Stats: og Folkerets-, Kirkerets⸗, 
Pritaitets--og privat Diplomatik. Paa denne Maade 
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ſeer man og Sammenhængen mellem åen ældre og nyere 
Diplomatik. Da Statspraris deler figi to Hevedgrene, 
den indentandſte og den udenlandſte, gives dec og iindens 
landſtke og utenlantfte Stats-Documenter. De fidfte funz 
ne kaldes diplomatiſte i indſtrenket Forſtand. Til de 
førfte høre Cancellie: og Cabinetsſtrivelſer, Circulærer, 
Declarationer, Reſcripter, Patenter, Proteftationer 2c. 
til de ſidſte Creditiver, Statsfuldmagter, Inſtructioner, 
Relationer, Depeſcher 2c. Hertil maa man endnu fsie 
udfærdigeljer angaaende Kirke- og Privatretten, og da førft 
er Diplomatifens Omfang nøie beſtemt. Som Hielpevi— 
denſkab i den ældre Diplomatik maa man dog endnu tile 
fsie en diplomatiſt Graphik, Sprog- og Fortolkningskunſt 
og Critik. Leibnitz har ä ſin Fortale til Codex juris 
gentium diplomaticus omtalt Vigtigheden af diplomatifte 
Gamlinger, hvilfen vilde blive mere indlyfende endog for 
Uindviede, naar vi befad flere faa interesſante SÉrifter 
ſom Fleſſans hiftoire diplomatique de la France, Diplom as 
iſt Corps Faldes famtlige Geſandtere ved et Hof, fordi 
diſſe befejeftige fig fornemmelig med Diplomatiken. 

' Dipodie eler Syzigie, i Metriken et Afſnit 
af Metrum, ſom indeholder en Forbiudelfe af to Fødder f. 
Er, en Dijambus. 

Dippel (Joh. Conr,) en Svarmer, fodt i Frauen⸗ 
ſtein ved Darmſtadt den 10 Aug. 1693, ſtuderede førft The⸗ 
vlogie i Gieſſen, men derpaa Medicin, fordi han ef kunde 

v finde fig i Orthodoriens Lenker. Han vandrede omÉring i 
forſtjellige Egne af Holland og Tydſtland, holdt Forelæs- 
ninger i Strasburg eg gif, da han intetſteds Funde have 
Ro til Danmark, Her yttrede han fit Gad imod Geiſtlig— 
heden med faa liden Forfigtighed at han blev fat fangen paa 
Bornholm. "Da han igjen kom løs begav han fig til Sver— 
tig og fatte fig der ved lykkelige Curer i en ſaadan Anſeel— 
fe, aft Kongen ft en fvær Sygdom kaldte. ham til fig til 
Stockholm. Paa Geiſtlighedens ivrige Forlangende maat⸗ 
te han dog forlade Riget ſom Religionsſpotter, gik derpaa 
fil Berleberg og døde 1734 paa Slottet Wittgenſtein. J 
hans Ungdemsaar var hang Sadelighed noget tvetydig. 
Med alt fit. Svcrmerie og Theoſophie, hvortil den flittige 
Leſen i Jacob Bøbm havde bragt ham, var han Cen af be 
lærdefte Mænd, der lykkelig men driftig vifte Urimeligheden 
af mange Doarier i det chriftelige Syſtem. Han. havde 
og betydelige Indſigter Chemien og ſtal tære Opfinder 
af Berlinerblaat; i det mindfte Ejendte han dets Sammen— 
fætning theoretiſt; ligeledes har han opfundet to vigtige 
Lægemidler, Han udgav fine talrige Skrifter under Navn 
af Chriffianus Democritus, 
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Diptychon eler Diptych um, et greſt Ord, 
fom etymologift betyder det famme fom Diploma, noget 
dobbelt ſammenlagt. Græterne og Romerne havde nemlig 
blandt flere Former for deres fÉriftlige Arbeider ogfaa den, 
at de lagde fmaae Tavler af Metal, Elphenbeen eller Træe 
af cen Størrelfe paa hverandre, øg befæftede dem med en 
Dage eller gijenaemtrukken Ring, for defto ibeqvemmere at 
kunne bære dem eller lade dem gaae fra den ene Haand i den 
anden, Diſſe kaldtes oprindeligen Diplomata eller Dip— 
tycha. Hiin ſaavelſom denne Benavnelſe fif i de nyere Ti: 
der en anden Betydning. Diptycha bleve vigtige i den 
chriftelige Kirkeforfatnung og vare tre Slags, Biſkopper— 
nes, de Levendes og de Dødes. De førfte indeholdt de af 
Kirken fortjente Biffoppers Navne og Levnet; begge Dele 
forelæftes paa Helligdagene og gav Anledning til Canoniz 
ſeren. I de Levendes Diptycher fandtes Navnene paa de 
af Kirken fortjente levende Paver, Patriarcher, Biſtopper 
og andre Geiftlige, Keifere, Konger, Fyrfter søg andre 
Store fil Brug ved Kirfebønnerne ; ide Dødes Diptycher 
anførtes de i Herren Afdøde, ligeledes til Brug ved Kirkes 
bønnerne, Man finder og Diptyda med de Døbtes Mavne. 

Directorialcanton kaldtes efter Schweit—⸗ 
zes Forfatning fra 1803 den af de 6 Hovedcantoner, i hvis 
Hovedſtad Landamanen for Schweitz opholdt fig. 

Dirécfori um kaldes den »verſte Beftyrelfe af 
en Forretning ved en ſelſkabelig Forening , ligeledes. det 
Udvalg eller de Perfoner, ſom ſamme er overdraget, Under 
denne Benævnelfe forftod man i Frankerig fra 1795 til 1799 
et Gollegium af 5 Statsembedsmend, der havde den uds— 
vende Magt; dette efterlignedes i adffilltge andre Stæder 
ſom ſtode i Forbindelfe med Frankerig f. Er. Holland, 
Begge Raadene valgte Direcforiets Medlemmer; hvert 
Har afgik ef åg et andet kom i dets Sted. Et Medlem” 
havde Forfædet i tre Maaneder under Navn af Præfident 
og beførgede alle Statsfendelfer i fit Navn. Talrige Æress 
vagter, prægtige Statsdragter og Overflødighed af Alt, 
hvad der fan befordre den udvortes Glands, forſtaffede det— 
te Fuldbyrdelfesraad i Folkets Pine, "en endnu ſtorre Ans 
feelfe end dets meget udvidede Magt alerede gav det, Det 
vaagede over Lovenes Fuldbyrdelſe, havde at byde over 
den bevæbnede Magt, førgede for Statens indvortes. og 
udvortes Sikkerhed, underhandlede med fremmede Magter, 
udnævnte og. modtog Gefandtere og beſtyrede overhovedet 
alt hvad Gonftitutionen af 1791 havde overdraget den 
Fongelige Magt. De fyv Statsminiftre ſtode umiddelbar 
under Direktoriet, fom havde Lov til at ind= og-affætte 
dem, Ingen Borger kunde iøvrigt vente en Plads i Di— 
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rectoeriet, hvis han ei forhen havde været Medlem af den 
lovgivende Forſamling eller Minifter. Ved Revolutionen 
af 18de Brumaire 1799 blev Directoriets Magt filintet> 
gjort af Bonaparte. 

Di 8 (fee Pluto), 

Diſcant (fee Sopran), 

Difciplin, 1) den Deel af Opdragelſen, ſom be 
ftaaer i at ftyre og indffrænte lovſtridige Tilbøieligheder 
og Begjerligheder, hvorved Zvang. fpiller en Hovedrollez 
og 2) Tvangen felv; deraf difciplinere, vænne fil Tugt og 
Orden, I de pofitive Religioner modfætter man Difcivlin, 
Doctrin (Troeslerdomme og Underviisning i ſamme)og den 
indbefatter den ſaakaldte Kirketugt, Opſyn over Kirkens 
Medlemmer medHenſyn fil Handlinger, ſom angaae Guds— 
tjeneſten eller ſtride mod Religionen, og Haandthævelfe 
af Tvang ved denne Leilighed. J Videnſkaberne falder 
man hvert færdeles Fag Diſciplin. 

Discontere, afregne, fradrage; det vil fige, bes 
tale en Vexel, ſom førft er forfalden til en vis Tid, ſtrax 
med rede Penge, mod en vis forholdsmæffig Fordeel og faar 
ledes Fjøbe den; eller og aftræde en Verel mod rede Beta— 
Ling til en anden med Zab af nogle Procent, Ordet bru— 
ges i begge Betydninger. Diſconto kaldes Fradraget af 
vifje Procent afen før Forfaldstiden med rede Penge betalt 
Vexel. Man figer Difcontoen er ſtegen eller falden, det 
er, der tilſtages frørre eller mindre Afdrag, hvilket retter 
Tig efter den ftørre eHer mindre Summa rede Penge, der 
er i Omløb i en Handelsſtad. Ved Verxeldiſconto 
pleier man ei at følge den antagne Rentefod. J ftore Hans 
delsftæder, der have Banker, fom beſtjeftige fig med at 
difcontere, har man vel en beſtemt Difconto, men den føle 
ges ei altid. - Paa mange Steder f. Cr. fordum i Amſter— 
dam tillod den ſtrenge Kjøbmandsære ei at difcontere, men 
Kjøbmanden var forpligfet tilat beholde fin Vexel hos fig 
til Forfaldstiden. Diſconto-Caſſe (Caifle d'Escompte) 
varen Geddelbant i Frankerig, der oprettedes i Paris 1776 
af et Selffab Privatperfoner med en Capital af tolv Milli⸗ 
oner Livres, Under Revolutionen ophævedes den. J dens 
Sted indrettedes i den fenere Tid Banque de France, 

Difcordia (fee Eris), 

Difcortionspenge kaldes det Avantum, 
fom egennyttige Creditorer ved Udlaaning-af deres Capita— 
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ler lade ſig give over de tilladte Renter eller og lade fig for— 
ferive med, ſom laant Capital, . ; ; 

Difcretionsdage ere i Vaexelretten Eftergi— 
velſes⸗ eller. Friſtdage, Tom tilſtages efter Vexelens For— 
faldstid. De ere ei lige i alle Handelsſteder. Amſter—⸗ 
dam f. Cr. giver 6, Hamburg II, Leipzig ingen. Man 
kalder dem fædvanlig Reſpectdage. Det betragteg 
almindeligt fom Mangel paa Soliditet, naar Acceptanten 
benytter Reſpectdagene, og det er derfor Skik, at den ac⸗ 
cepterede Verel betales ſtrax ved den førfte Præfentation. 

Difcurfivo modfættes i Philoſophien det Intuis 
tive og betyder det, ſom har Henſyn til Begreber og deres 
Sammenligning. Saaledes falde vi den Erkjendelſe di— 
fcurfiv fom vi forſt umiddelbar komme fil ved Sammenfæts 
ning af Kjendemgerkerne til Begreb og Domme og diſſes 
Sammenligning; intuitiv eller anſtuelig Erkjendelſe er 
den, fom vi umiddelbar komme tilved blot Betragtning, 

Discus var hos Græferne og Romerne en Kaſte— 
ffive af Steen eller Metal, flad indhulet, i Midten gjen⸗ 
nemboret og med en Rem befæftet til Haanden. 

Diſcuskaſten hørte med til degymnaſtiſke Ovel⸗ 
fer og bet anfaaes foren ſtor JEre ved de olympiſte og andre 
Lege at vinde Prifen i Diſcuskaſten. Perſeus ſtal have 
opfundet Discus, hvormed Apollo dræbte Hyacinth. Paa 
mange Steder kaldes den Talerken, hvorpaa Hoſtierne 
ligge, Diſcus. Ligeledes gen midterſte Deel af en Blomſt. 

Disjunction, disjunctivt. Disjunction 
kaldes i Logiken Forholdet af modſatte, hinanden uüdelukken— 
de Begreber med Henſyn til en tredie Tanke, i hvis Sphe⸗— 
re de dele fig; og hine Begreber kaldes da disjunctive 
(adſkildte). Deere forſtjellige og kunne ei tilſammen være 
Kjendemérker af et tredie Begreb, men kunne blot fadledeg 
bruges oni det, at enten det ene eller andet tilkommer det, 
De ere Kjendemærfer, hvorved de til en Slægt hørende Ar— 
ter ffjelnes og have Slegtsbegrebet, hvorunder de. fiaae 
og hvis Arter de udgjøre, tilfæleds. En disjunctiv Dom 
er en ſaadan, hvori dette Begrebernes og Kjendemærfers 
neg Forhold fremfættes f. Cr. Metal er enten Guld, Sølv 
eler Kobber ꝛc. 

Diſparat kalder man i Logiken ſaadanne Begre— 
ber, ſom vel eve forſtjelige fra hinanden, men dog kunne 
tillægges et tredie Begreb ſom Kjendemærter, folgelig ei 

ü— — 
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udelukke hinanden, Rogle bruge bette adtryki lomme Ves 
tydning ſom Disjunctivt. 

Difpenfation er Fritagelſe fra en Forbindt⸗ 
lighed, iſer Lovgiverens Beſtemmelſe, hvorefter en enkelt 
Perſon fritages iset enkelt Tilfælde for Opfyldelſen af en 
gjeldende Lov, "Dertil Høre Egteſtabsdiſpenſationer "2, 
Lovenes Værdighed fordrer, af en ſaadan Fritagelſe fra en 
gjeldende Lov ei jÉeer uden tilſtrekkelig Grund. 

Difpenfatorium en Apotheferbog eler Læge 
bog, hvori alle de for virkſomme anſeete Lægemidler - angi= 
ves af et Collegio medico eller Sundhedsraad og Maaden 
at tilberede Legemidlerne foreffrives Apothekerne. Stæften 
ethvert Land og mange ftore Stæder have Dispenſatorier, 
hvorefter Apothekerne ere forpligtede at rette fig. 

Diſpondeæus; en Dipodie ſom beftaaer af en 
dobbelt Spondæus eller fo Gange to lange Stavelſer f. Cr. 
admiſerunt. — 

Diſputation eren mellem to eller flere anſtillet 
lærd Strid, hvoridet ene Partie Opponent) føger at beviſe 
det Modſatte afhvad det andet (Reſpondent eller D»fens 
dent) antager, Den Sidftes Befiræbelfer gaaer ud paa 
at forfvare fin fremfatte Mening. Hovedhenſigten af en 
ſaadan Veddeſtrid ſkulde ſtedfe kun være den, ved methodiſt 
Fremſettelſe af Beviis og Modbeviis, at bringe Sandhed 
for Dagen; en Bihenſigt er Ovelſe i Tenke- og Sprogfær-= 
dighed. Reglerne for Diſputerekunſten fremfætter den anz= 
vendte Logik. Inauguraldiſputation kaldes en ſaadan, 
der holdes for at fege en akademiſtk Værdighed Det 
Skrift, ſom lægges til Grund for Diſputeren kaldes en 
Diſputats. 

Disfenters (ordret Modſigende, anderledes 
Tenkende) kaldes i Storbrittanien alle de, ſom ei høre til 
den biffeppelige Kirfe, men dog taales. Alerede under 
Henrik 8de, Luthers Samtidige, og Edvart éte, begyndte 
Reformationen at udbrede figi England og Calvins tære 
fandt ifær Bifald, Dronning Marias Forfølgelfer kunde 
ei ftandfe dens Fremgang og under Eliſabeth blev den ans 
tagen ſom Statsreligion. Henrik 8de og hans Efterfol⸗ 
gere betragtede fig ijtedet for Paven ſom Kirkens øverfte 
Beherſtere; be lode vel Erkebiſper og Biſper beholde deres 
Værdighed, dog ſaaledes at de vare Kongerne og et Paven 
underkaſtede. Mange derimod paaſtode, at den ældfte 
Kirke ei ſtod under Biſkopper men Ældite, Presbyteri >: 
Preſter uden biſpelig Magt, og underkaſtede fig derfor 
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blot de af dem ſelb valgte Widſte. Der epkom faaledes te 
Parfier, De Epiſcopale eg Presbyteria— 
nerne, hvilke man og, fordi de ei fulate det af Regjerin— 
gen antagne Syſtem, kaldte Non-Conformiſter 
og fordi de føgte at gjenindføre den ældfte rene Lære, P u— 
Titaner. Det førfte af diſſe Navne ere iſer brugeligt 
i Skotland; det fidfte var før brugeligt i England. Om— 
endffjøndt Puritanerne havde liden Fremgang i England, 
bleve de dog haardt trykkede i Begyndelſen af det 17de Aare 
hundred under Jacob t1fte og iſer under Carl ifte; denne 
Konge gjorde dem til fine heftigſte Fiender, og de bidroge 
meeſt til hane Affættelfe og Henrettelfe. Med ham faldt 
den biſkoppelige Kirte eg Puritanerne triumpherede; Af 
dem udgik nu en nye Sekt, der dog fiden igjen forenede fig 
med dem, Independenterne, ſom antoge, at hver enkelt 
Kirke i en Provinds var aldeles uafhængig af de andre og 
kunde have fin egen Liturgie. Efter Cromwells Død blev 
den bijfovpelige Kirke igjen herſtende under Carl den og 
man Érænfede de anderledes tænfende paa alle mulige 
Maader. Under Wilhelm 3 og hans Efterfølgere ere vel 
alle Forfølgelfer ophørte, dog udgjøre Presbyterianerne 
Tun i Skotland den herffende Kirke. I England faavels 
Tom Irland herſker Epiſcopalſyſtemet og de talrige irſte 
Catholiker ere ofte af de Biffoppelige blevne ophidſede til 
at begynde farlige Uroligheder. Foruden diffe Partier, der 
alle meer eller mindre have fjernet fig fra de Reformeertes 
Lære, gives. der endnu mange Lutheraner, Socinianer, 
Avælere, Gjendøbere, der ligeledes taales. Alle diffe ans 
førte Religionspartier, der ei ere Epiſcopale, kaldes 
Diſſenters. Blandt dem ere mange oplyſte Hoveder; og, 
fordi Kongen er den biſkoppelige Kirkes Overhoved, forene 
de fig gjerne med Oppoſitionen. Overhovedet herſter der i 
Gtorbrittanien uagtet den ſtore Samvittighedsfribed , 
megen religiss Uenighed. 

Disfidenter kaldes i Polen alle de, der ei bekjen— 
de fig til den herſtende (catholffe) Kirke, men dog have fri 

Religionsovelſez altfaa Greker, Lutheraner, Reformeers 
fe og Armenier, men med fuldkommen Udelukkelſeaf Gjen— 

debere, Socinianer og Qpéekere. Alerede i Luthers Levetid 
Fandt Reformationen Indgang i Polen og udbredede fig 
faa meget under Sigismund Auguſts Regjering (fra 1548 

til 1572) at mange af Folket, Halvparten af Senatet og 

meer end Halvparten af Adelen var lutherſt eller refor— 

meert. Kongen var deres Beſtkytter og de ucatholſte dan—⸗ 

nede en egen Kirke, fif Adgang til ale Embeder og fattes 
Lige med de Catholffe. Men man begik den ſtore Feil ei be— 

ſtemt at faftfætte Forholdet imellem begge Religioner og 
foranledigede derved blodige Zviftigheder, Deres ſiden 

- 
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flere Gange bekræftede Rettigheder bleve dem efterhaanden 
berøvede, ifær 1717 og 1718 under Auguſt 2dens Regjering , 
da man fratog bem Stemmeret paa Rigsdagene. End— 
nu mere fabte de 1733 under Auguſt 3die: og paa Pacifica— 
tionsrigsdagen 1736 blev en gammel Lov fornyet, ifølge 
hvilken enhver Runge ffulde være catholſt. Diſſidenterne 
benyttede fig af den fidfte Konge Stanislaus Poniatowſtis 
Torvubeftigelje til at fremfomme med deres Bejværinger , 
"hvile de forebragte paa Rigsdagen 1768 og underftøttedes 
af Rusland, Danmark, England og Preuſſen. Rusland, 
Tom nyttede denne Leilighed til at udvide fin Indflydelſe 
paa de polſte Anliggender, tog ſig ifær af dem, og bragte 
1767 en Tractat iftand, hvorved de fik famme Rettigheder 
fom de Catholſte; Rigsdagen af 1758 ophævede tillige de 
for Difjidenterne ffadelige Beflutninger. Men, da Krigen 
med SModconfod erationerne udbrødog Riget blev deelt, gi 
Sncet i Opfyldelſe, indtil endelig Diffidenterne 1775 igjen 
erholdt alle deres Friheder med Undtagelſe af den Ret at ber 
flæde Senator: og Minifterpladfe, 

Disfonans kalder man Foreningen af to eWer fle 
re Zoner, hvis Forening er Øret modbydeligt; man falder 
øgfaa en Zone eller et Interwal, fom frembringer en lig» 
nende Birkning ſaaledes. ⸗ 

— Diſtanze, en Gjienſtands Fraſtand fra en an— 
den hvilfen egentlig maales efter den korteſte Linie, 
der fan drages imellem dem. — Hertil betjener man fig 
af viſſe givne Midler, ſom f. Gr. til at maale "Solens 
og Planeternes Afſtand fra Jorden, benyttede man fig fiden 
det i8de Aarhundred af Venus's Gang forbi Solen. Dis» 
ftranzmaaler er et mathematiſktInſtrument, hvorved man 
Tan beſtemme en Diſtanz fra det Sted man befinder fig paa. 

Diftefa (Canzone diftefa) en Gang i den gamle 
italienſke Poefie, der beftaaer af 7 eller 8 Stavelfess Vers. 

Diſtichon et metriſk Liniepar, der beftaaer af et 
Hexameter og et Pentameter. Da denne Verſeart uden⸗ 
tvivler den meeſt paſſende Form for Elegien har man og 
faldt den det elegiſte Verſemaal. Græferne.indtlædede 
næften ude lukkende deres fentimentale, ſatiriſte og didakti— 
Fe Cpigrammer i denne Form. 

Distonere eller Detonere heder i Tonekunſten aft 
angiveen beſtemt Tone for høit eller for lavt, ifær i Sang, 
jynge urigtigt, 

— Distribution, Uddeling. J Retafproget er 
Distributionsdom, en Overrets Zeſtutnng bNgel enes en 
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Skyldners Cencours-Eiendomme ſtulle deles mellem hans 
Creditorer. 

Dithyrambus, eet af Bacchus's Tilnavne, ſom 
han fik fordi han var to Gangefsdt Cengang' af fin Moder 
Semele, en anden Gang af fin Fader Jupiters Hofte, el—⸗ 
ler fordiman tillæger ham fiereMadre. Dernæft betyder det 
etDigt,fom. blev ſjunget til Gudens Ere paa hansFæftdages 
Da man hoitideligholdt diſſe Fefte med en Sføi, fom fulde 
behage den drukne Gud, kunde det ei feile at den til flig en 

Feſt hørende Dithyrambus maatte aande et Slags drukkent 
Raſerie. Derfer vare Ordene i ſamme indviklede paa en 
næften uopløfelig Maade, famt driftigt og forvovent ſam— 
menfatte. Fo mere tilſyneladende Uorden, jo nærmere den 
Druknes Driſtighed deſto mere dithyrambiſt fandt.” Den 
blev ſjungen efter den vilde phrygiſke Melodie. Arion 
fra Methymna paa Lesbos holdes for dens Opfinder (i den 
28de Olympiade) og Lafos fra Hermione indførte den forſt i 
de offentlige Lege. — Dernæft betyder og et dithyrambiſk 
Digt, et lyrik Digt, fuldt af vild, ſtormende Begeiſtring, 
ſom mange af Pindars Oder og Schillers Ode til Glæden, 

Ditters don Dittersdorf (Carl) Cen af 
de meeft yndede tydſke Theatercomponiſter, fuld afCharar-z 
tæer, Lune, naiv Opfindelfe, Færdigbed i muſikalſt Declaz 
mation og Behandling af fine Texter, felv Digfer og maa— 
fee den meeſt comiſke Theatercomponiſt blandt de Tydſte. 
Han er født 1730 vifte fig alerede i fif r2te Aar ſom Virtu— 
08 paa Biolin, paa hvilfet Inſtrument han lod fig høre t 
Tydſkland og Italien med meget Bifald, For fine Fortje— 
neſter af Muſikken blev han af Keiſer Joſeph aben ophøiet 
i Adelſtanden og tillige til Forſtmeſter i den keiſerlige An⸗ 
deel af Schleſien, og af Fyrftbijkoppen af Breslau fil Cas 
peldirecfør, Blandt hans Theatercompoſitioner erhver—⸗ 
vede hans Opera, Doctouoren og Apothekeren 
ham det meeft udmærtede Bifald. Selv Italienerne Have 
jadt italienſt Zert til hans: tydffe Muſik og opført hans 
Operaer i Italien med ſtort Bifald. Han døde i temme— 
lig trængende Omftændigheder paa Friherre von Stillfrieds 
Gods den 31 Oct. 1799, efterat han to Aar forhen havde 
faaet z00 Gylden i Penſion. Hans Selvbiographie til. 
Bedſte for hans efterladte Familie udkom i Leipzig 1801 
og give yderſt intereſſante Efterretninger om ham og flere 
Componiſter. 

Divan 1) det hoieſte Statscollegium hos Tyrkerne 
kom forfamler fig ugentlig paa beftemte Dage og beftaaer 
or nærværende Zid,af 12 Perſoner, for hvilke Storvefiren 
29 Mufti have Forfædet, Det ſtore Divan holdes alletider 
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om Tirsdagen af Storherren ſelv. Desuden er der fat ens 
hver Paſcha et Divan ved Siden. 2) Man falder og et 
lavt en Fod fra Sorden.ophøiet Sæde, fom man finder i alle 
Paladſer og i alle Privatperſoners Bærelfer i Tyrkiet, en Dis 
van. Dette Sædeer bedekket med koſtbare Tapeter og mange 
ſtukkene Puder, ſom ſtilles hen mmod Væggen. Paa denne 
Divan hviler Huusherren og modtager Viſiter. Et Slags 
Sopha kaldes derfor hos og Divan. 

Diverfion Krigsſproget et Afvendelſesangreb 
dt det er et Angreb fra en anden Side, hvis Henſigt er at 
filintetgjøre Fiendens Planer, vende hans Opmarkſomhed 
paa et andet Punkt eg nøde ham til af dele fin Magt. 
Det tommer af divergere (afvige), tage en forandret afvis 
gende Retningz derfor betyder og Diverfionen Tverftreg. 

f Divertisſement, ital. Divertimento, et fors 
dum meget fædvanligt Toneſtykke, beftaaende af nogle lis 
det udførte med Dandſemelodier afverlende Satfe, fædvans 
lig ét af nogen beſtemt Characteer men blot til Øretg Forz 
Iyftelfe. I Frankerig forftaaer man ved Divertiſſement de 
Dandſe og Sange, fom fædvanlig anbringes mellem Acter— 
ne af Operaer og Skueſpil. Da deeiftaae i nogen Forbins 
delſe mer Hovedhandlingen, divertere de ofte den dannede 
meget flet, 

Dividende falder man ten Fordeel, ſom en Ac⸗ 
tiehaver ved et Handelscompagnie erholder af fin Actie. 
J Arithmetiken kaldes faaledes ef ftørre Tal, ſom ſtal de» 
les, divideres ved et mindre og denne Regnemaade kaldes 
Diviſion. 

D ivifion, en Troppeafdeling, almindelig en ſtor⸗ 
te, J Feldten udgjør ualmindelig fo Brigader (eller 10 til 
12 Batailloner) Infanterie eller to til tre Brigader (18 
til 30 Eſcadroner) Cavallerie en Diviſion. Den' General, 
der anfører en ſaadan, er den næfte efter denØverftcommans 
derende og kaldes Diviſtonsgeneral Man bruger og Ordet 
Divifion om mindre Afdelinger, J Arithmetiken betyder 
Diviſion den befjendte Regnemaade af to Tal at finde et 
tredie, ſom ved fine Eenheder tilkjendegiver hvor ofte. det 
ene givne Tal indeholdes i det andet, Diviſio i Logiken er 
den logiſte Inddeling. 

Dnieyer, en flor Flod i Rusland, ſom udſpringer 
ovenfor Smolenſk fra en Sump, gaaer i mange Krumnins 
ger igjennem flere Gouvernementer og VASA endelig melse 

2 
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lem Oczakow og Kinbaurn idet forte Sav. "Den danner vel 
70 Her og er meget filferig; fordum heed den Boryſthenes. 

Dniefter ligeledes en betydelig Flod, der udforine 
ge ved Carpathecne i Gallizien, tøner igjennem en Deel af 
Rusland forbi Bender og danne ved fit Udløb i det forte 
Has en ſtor Havbugt. 

Dobberan, et Slot og en Flaäkke, ſom tilhorer 
Meklenburg-Schwerin. Det er opkommet af et fordums 
Ciſterzienſer-Kloſter, og i ſammesKirke fan man fee de gams 
le meklenburgſke Hertugers Begravelfe, En Fjerdingvet 
derfra er den ſaakaldte hellige Dæmning, hvor Øfterføen 
opkaſter befynderligt farvede Stene, Det forrige Kloſter 
er nu er fyrſteligt Jagtſlot og af ſammes Indkemſter træls 
fe Profeſſorerne i det derved liggende Roſtock en Deel af de» 
res Beſoldning. For Fort Tid fiden anlagdes her et Gøs 
bad, der fom det forſte i Tydſtland vakte megen Opmærts 
ſomhed og drog mange Fremmede dertil, 

Docterverdighed, Promotion. Docs 
fornavnet opkom gandſte naturligt tilligemed Heiſfkolerne. 
Den dermed forbundne Værdighed erholdt førft ved Høi= 
ſkolen i Bologna mellem 1128 og 1137 offentlig Autoritet, 
de den berømte. Jrnerius (Werner) blev bekreftet 
af Keiſeren fom Lærer i Retsvidenſkaben. Han ſtal have bes 
væget Keifer Lothar hen 2den til at indføre Docforpromos 
tionen (Ophsielſen til Dortor med anſtillede Provelſer). 
Fra det juridiſke Facultet gif denne Indretning Til det 
theologiſke og man paaſtaaer at Facultetet i Paris førft 
har tildeelt Petrus Lombardus, der 1159 blev Biſkopi 
Varig, den theologiffe Doctorverdighed. Aar 1329 blev 
Wilh. Gordenio ved EsHegiet i Aſti førjt creeret til Doctor 
artium et medicinæ, Til Philofopherne fom denne Bærs 
dighed fidft, fordi de fildiat forbandt fig til et ſerſtildt Fa— 
cultet, Doctorpromotionerne ere enten hoitidelige og ofs 
fentlige eller uden Høitidelighed (ved Diplomer). I Orsa 
ford og Cambridge creeres ogſaa Doctorer i Muſikken. 
Den ſtore Haydn erholdt denne Ærestitel fra Oxford. ; 

Doctrin, Lære, Underviisning i en Videnſtab, er 
forſkjellig fra Scienz, Videnſtaben felv eller Kundſkaberne 
i ſamme. Ofte bruges Doctrin og Difciplin i Flieng og 
betyder en ſerdeles Deel af en Videnſkab eller en enkelt 
Videnſtab. 

Dodona, et berømt efter Sagnet af Deukalion ops 
bygget Sted i Epirus hvor et af Græfenlands ældfte Orak— 
ler fandtes, Oraklet var helliget Zupiter, ved hvis Tema 
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pel var den hellige Lund med den phrygiſke Eeg. Efter 
Sagnet havde Jupiter forætet fin Datter Theba fo Duer, 
ſom havde den Evne at funne tale, Diſſe vbaref engang uds 
fløine fra Theben i Ægypten, den ene var kommen til Li» 
byen og havde der ftiftet Jupiter Ammons Tempel, men 
den anden til Epirus, hvor den fatte fig paa et Egetræe og. 

- fagde med fybelig Stemme til Indbyggerne paa Stedet: 
Opretter her et Orakel til Jupiters Ære, De ſpagende 
Dræftinder gave Svarene paa forſtjellig Maade. Underti— 
den ſtillede de fig nær ved det prophetiſte Tree og gave Agt 
paaBladenes Cufen eller de traadde tæt til den ved Treets 
Fad udfpringende Kilde og lyttede paa det opſprudlen— 
de Vands Lyd. De fyaaede ligeledes. af den Lyd, ſom 
ſfremkom af adffillige om Templet hængende Kobberbekke— 
ners Sammenſtsden. 

Doge Navnet paa Overhovedet ide to fordums ita⸗ 
lienſte Friſtater Venedig og Genua, Han valgtes af Ade⸗ 
len, i hvis Hænter Regjeringen var, J Venedig beklæodede 
han fin Værdighed paa Livstid, i Genua. fun 2. Xar, 
Hans Magt var indſtræenket og beftod for det Meeſte Fun i 
Det Udvortes (See Venedig og Genua). 

Dogma, 1) en fynthetifk Sætning i Philoſophien, 
der i fig ſelv, ifølge fit Indhold, fører Vished med ſig. Den 
kantiſke Philofophie nægter dem, fordi den rene. Fornuft ef 
gaaer ud over Begreber; 2) Troesſetning t Religionen, 
aden mindfte Forbindelfe med det philoſophifke Begreb, 
Dogmatiſt hvad der angaaer Troeslerdomme. 

Dogmatik er den videnfkabelige eller ſyſtematiſte 
Fremſtillelſe af de chriſtelige Treslerdomme. Denne 
Bidenſtabs Forretning er at ſamle de i de hellige Bøger ad» 
fpredt foredragne religisſe Ideer, udvikle og beviſe dem 
ſamt forbinde dem til et Heelt. Hvo, der vil behandle 
denne vanſkelige Videhffab med Held, maae være kyndig 
Taavel i Fortolkningsvidenſtaben ſom i Philoſophien. Det 
førfte Forſog paa at foredrage den chriſtelige Troeslære 
fuldftændiggjorde Kirkefaderen Origenes i det Zdie 
Xarhundred, ham fulgde Auguftinusi det 4de, I fir 
dorus Hiſpalenſisi det .6te og Joh. Dam az 
ſcus idet 8de Aarhundred. Scholaſtikerne i Middels 
alderen anſtillede vet mange fførpfindige Underføgelfer over 
Gjenflande i ben chriſtelige Zroeslære,. men forfalbt ogſaa 
tilfpidsfindige Spørgsmaal og overleſſede denne Vibenjkab 
med unyttige Subtiliteter. Da man ofte forklarede Bi— 
belens Udtryt aldeles vilkaarligt og indtvang egne Menin— 
ger i ſamme, blev det dogmatiſte Syſtem fjelden Bibelens 
frcoe Lære, meget Uvedkommende og Urimeligt paabyrdedes 
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de Chriſtne ſom Religionslærdomme, der blot var Opfindel⸗ 
fer af egennytjige og ſpidsfindige Theologer. Blandt 
Proteſtanterne var Melanchton den førfte, der ſtrev en med 
Rette, bifaldet Lærebog i den chriſtelige Dogmatik. Fra 
det forrige Aarhundred have ifær mange proteſtantiſte The— 

ploger behandlet Dogmatiten heldigt. 

Degmatismus eller Dogmaticismus kaldes 1) 
Den fireng videnſtabelige Fremgangsmaade, ved hvilfen man 
fom i Mathematik hvori Grundfætningerne ere evidente 
Gandheder, gaaer ud fra Grundfætninger og Definitioner 
og af diffe ved Bevifer udleder Lærefætningerne og faaledes 
ſtrider frem fra det Almindelige til det Serdeles. (deraf 
og den progreffive eller ſynthetiſte Methode). Denne 
Fremgangsmaade er fun anvendelig; hvor man alerede er 
vis paa Grundfætningerne eller har udfundet dem paa love 
mægfig Maade: 2) Dogmatismus eller dogmatiſt 
Methôde kaldes efter Formen den, fom antager eller forud— 
færter noget, hvorpaa den grunder fif hele Syſtem, ifær 
for ſaavidt denne Forudføtning er antaget uden foregagen— 
de Prsvelſe; eller efter Materien den Synsmaade, fom 
paaftaaer Muligheden af en ſyſtematiſk Erkjendelſe af Tins 
genes Bæfen, Dogmatiker falder man derfor den, 
jom følger hiin Methode i Philoſophien og antager tillige, 
at der gives philophiſte Setninger, der ti og for fig ſelv 
have obiertiv Gyldighed. Herved erholder Udtryttet Dogz 
matifer en dobbelt Bibetydning, faa at man derved for— 
ſtaaer en Lærer, der antager viſſe Grundlerdomme ſom ubes 
dragelige og apodictiffe; deels og den der fætter en ubes 
grændfet'og overdreven Tillid til Definitioner, Inddelin— 
ger og Bevifer, fom om man wed diſſes rigtige Anvendelſe, 
med Genfyn fil det forudfatte almindelige Princip, kun— 
de erhverve en levende Indſigt i Tingenes Væfen. Mods 
Hat Doamatismus i Philofophien er deels Scepticismus, 
ſom nøgter eller. betvivler den objective Vished i den mens 
neſkelige Erkjendelſe, eller Criticismus, ſom fordrer Prøs 
veiſe og gaaer ub fra Principiernes Underſegelſe, til det 
fom derpaa ffal bygges, 

4 

Dohm (Chriſtian Conrad Wilh. von) født i Lemgo 
ben 1ite Dec, 1751, lige urmærtet fom Lerd og Stats⸗ 
mand, ftuderede i Goͤttingen og gjorde fig der bekjendt ved» 
en Mengde Overſettelſer og egne Arbeider. Han blev alez 
vrede 1776 Profeſſor i Statiftifen, Cameral: og Finansvis 

denſkaberne i Caffel. Her udgav han i Forening med Boie 
det tytjfe Muleum fra 1778 — 1778. Aar 1779 blev 
Dohm fongelig preusfiffKrigsraad, geheime Archivarius og 
Sekreteer Berlin. Hans Hiftorieom den bay— 
erſke Arvef⸗lgeſtrid beviſte, at hanei blot var 

y 

RV 
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Statiſtiker, men og Publiciſt, Hiſtoriker og Diplomatiker. 
Han ffrev'og øver Sødernes borgerlige For—⸗ 
bedring. 3 Dele, Berlin 1781 — 1783. Han ſteeg nu 
fra en Poft til en anden, blev ophsiet i Adelſtanden og ud⸗ 
nævnt til Refident i Rigsſtaden Coͤlln. Han ſtrev paa 
denne Zid over det tydjfe Fyrfteforbund og gav ſiden en 
Beretning om Litticher Revolufionen 1789, 
hvilfen han ſom preusſiſt Commiſſar til denne Strids Bis 
ieggelſe Eunde have rigtig Kundſkab om. Siden fjente 
han Preuſſeni adſtillige diplomatiſfteſForhold, ſom Geſandt 
ved Rhinkredſene oa ſiden ſom Deeltger ved Congreſſen i 
Raftadt 1797— 1799. J Aaret 1804 blev han kongelig 
preusſiſt Kammerpræfident i Heiligenſtadt i Eichsfeld og 
deeltog i dette Lande Skjebne 1807. Kongen af Weſtpha— 
len optog bam i fir Statsraad, meddeelte ham fin Orden 
øg udnævnte ham til fin befuldmægtigede Minifter ved det 
ſachſiſte Hof. Sygelighed bevægede ham 1811 at tage 
fin Dimiſſion. Han levede fieen for fin Familie og Viden— 
ffaberne paa fif Gods Puſtleben ved Nordhauſen. Den 
renefte Frugt af hans Liv og Studier er: Denkwuͤr— 
digleiten feiner Zeit, feit 1763, hvoraf Ifie 
Bind udkom 181I4+ Han har desuden leveret mange Bidrag 
fil Meufels -Litteraturs und Geſchichtskunde, algemeine 
deutſche Bibliothek, deutſche Monatsſchrift 1796 og vigtige 
Materialier til Statiſtik eg den nyeſte Statshiſtorie. J 
alle fremlyſer jen klarttenkende og ſagkyndig Mands Aand. 
Endnu bidrager han alf til at fremme Oplysning hos ens 
dre og fig felv, 

D ohne Burgareve af, en gammel adelig Familie, 
ſom udleder fin Oprindelfe fra Aloyſius von Urpach, ſom 
Garl den fore ſtal have fat paa Rigets Grendſer ved Elben 
mod Venderne (805 )og ie vrigt have beſddet Dehna og andre 
Gteder i Sachſen. Hans Søn ſtal Keifer Ludvig den from— 
me have tilſtaget Titelen Burgareve af Dobna.: Den af 
Aloyſius opbyggede mægtige Borg ved Pirna, ftod i det 12te 
Aarhundred under Hertugerne af Bøbmen, derefter under 
Keiſer Henrik 5 og kom tilfidft under Markgreverne af Meis— 
ſen. Idet førfte Aar af det 15de Aarhundred blev den fors 
ſtyrret af Marigreve Wilhelm af Meiffen, og. der &lev- blot 
det lille Sted af famme Navn tilbage. Familien udbrede— 
de fig iſer i Preuſſen og Schleſien. Fil den hørte Chris 
ſtopher, Greve af Dobna der udmarke de fig ſom preusſiſt 
General i Syvaarskrigen. 

Do EÉ£.e faldes 1) i. Skibsbygningskunſten et Sted 2 
hvorSkibene medBeqvemhed kunde henbringes for af calfa⸗ 
tres og fættes iftand eller gandſte ombygges. J diſſe Dok— 
ker ere i Almindelighed ſtore Sluſer anbragte, — hvilke 
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Vandet kan bringes ud, efterat Skibet er bragt til fit 
Sted, for atArdeiderne ei ffulle hindres deraf. Er Arbei— 
det endt og Skibet fkal løbe ud, aabnes igjen Sluferne, 
Bandet trænger ind i Dokken, hæver det. paa Stabelen 
ſtagende Skib og fører det ud i Havnen. Dokkerne ere 
forſtjellige efter deres Beſtemmelſe. Enten ere de førre og 
erholde førft Vand ved Stuſerne (Ia forme) eller be ere oprine 
deligen fulde af Band (la Baffin) eUer be faae Vand ved Flo— 
den (le Chantier). 2) BSyuygningefunfen kaldes Dokker 
ſmade tykke Sotler meden Krands eller Geſims, hovilke til⸗ 
ſammen danne en Baluſtrade— 

Dolci (Carlo) andre kalde ham Carlino Dolce, en 
berømt Maler af den florentinffe Stole, født i Florens 
1616 og død ſammeſteds 1686. Han var en Diſcipel af 
Jacopo Vigniali, og hans Værker have efter Fiorellos 
Dom den Characteer, fom hans Ravn betegner. De bes 
ftaae for det Mefte af halve Figurer of Madonner og ans 
pre Hellige, der ere fulde af" henrykkende Andagt og Blid— 
hed. Man har endog bebreidet hamcharacteerles Blodhed. 
Ved Flid i Udførelfen nærmer han fig den hollandſte Ma— 
neger. 3 ſine Madonner har han gjentaget fig felo3; og—⸗ 

faa feer man i hans Arbeibder hiin Frygtſomhed og Zunge 
find, der beherffede ham til hans Død. Hans Bærfer ere 
udbredte i hele Europa; hans Meſterſtykker findes i hans 
Fodeſtad. Til hans vigtigfte Stykker høre fre, ſom fins 
des i Dresdener Gallerie. 1) Den af Rapoleon beundrede 
Cæciliet 2) Ehriſtus, fom velfigner Brød og Biin; 3) He⸗ 
rodias med Johan ben Dobers Hoved, ' 

Dolgorucki, een af de ældfte og fornemſte fyr= 
ſtelige Familier i Rusland, hvis Forfæbre Engang vare 
Beherſfkere af Ukraine. Flere af denne Familie ere bekfendte 
af deres Verdigheder, deres Indflydelſe og deres Ulykke f. 
Er. Alexius Feodorowitz, hvis Datter blev forlovet med 
Keiſer Peter zden, der havde beftemt at ægte hende, men 
Døden tilintetøjårde denne Plan, og Keiſerinde Anna fore 
vifte Dolgorucki med hans Familie til Siberien. 

Dollar en engelk Mynt, ſom ifær er brugelig t.de 

forenede nordamerifanfge Gtater og gielder omtrent 
Ta meget fom en Speciedaler eller 4 Skilling og 6 Pence 

Engelſtk. 

Dolttond (John) en Engellender, ſom har gjert 
fig fortjent ved Kikkertens Forbedring. Han opfandt 1756 

Kikkerter med et tredobbelt Objectivglas, hvilfet er fams 

menfat af to Slags Glas, Flinte- og Kronglas, hvorfil en 
Beregning af Culer havde givet ham Anledning, pan bpe 
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fandt og Kikkerter med 6 Oieglas, hvorved de Feil fore 
mindſkes, fom komme af Glaſſets Kugleform, ifær Farve— 
bræfningen. Man kalder derfor og en ſaadan Kikkert 
en Dollønd. Med Henſyn til Objectiv-Mikrometret 
og der faa kalbte Giliometer har Dollond gjort en 
færdeles Opfindelſe, ſom beſtaager deri, at han iftedet for 
to hele Objectivglas, har indført fo halve, pan døde 1761. 

Do bomieu (Gratet af) født.den 24 Juni 1750 
Medlem af Videnſkabernes Akademie og Commenthuraf 
Maltheſerordenen, gjorde fine forke Tog i fit 18de Aar. 3 
Metz erholdt han fin førfte Undervilsning i Chemie og Nas 

Rxurhiſtorie. Hans Fremſtridt vare ſaa hurfige at BViden⸗ 
ſtabernes Akademie meddeelte ham Titel af Correſpondent. 
Denne lidmærkelfe beſtemte ham for Naturvidenſtaberne; 
han forlod Militairtjeneſten og foretog ſtg ſtrax en Reiſe 
til Sicilien. Ved fin Tilbagekomſt fil Frankecig 1789 flog 
han fig høitidelig til Revolutidaspartiet og udgav adfillis 

- ge Bærter, der forøgede hans Nces. Men, da Profcriptioe 
"nen ogfaa traf ham, vankede han fra et Sted til et andet, . 
blev ſiden i et roligere Tidspuntt kaldet til Skolen for Mis 

nerne, gjorte paa denne Poſt nye Fremſtridt i Videnffabers 
ne og var i Færd med at kundgisre Reſultaterne deraf, da 
Bongaparte tog ham med fig til Egypten. Ved fine Fore 
bindelfer paa Maltha bidrog han meget til denne Hes Overs 
givelſe. Efter Nederlaget ved Abukir ſage han fig nødt 
fil at lande paa Calabriens Kyſt, blev greben paa Kongen 
af Neapels Befaling vg Taftet i et-Fængiel i Meffina 3 ves 

… Freden 1800 tom han igjen paa frie Fod. Han begyndte 

” mu igjen paa fine gamle Befijeftigelfer og beſegte Over— 
alperne. Han døde i Nov. 1801 i fin Families Skjod. Ef—⸗ 
ter ſin Tilbagekbinſt var han bleven udnævnt til Medlem af 
fenat confervateur. . N 

- Dom er egenfligt-ef rundt,” høit, hvælvet Tag 
(Kuppel), elfer et rundt, Kvælvet Taarn. Da man for: 
nemmelig havde flige ved, Kirkerne, faa kaldte man de 

Kirker, hvorved flige fandtes, Domkirker cg fider gav man 
og andre Kirker, ifær Cothedralz og Gtiftgtirder dette 

Navn. Rimeligſt Fommer Ordet af der græffe dome (Tag), 

i Domainer, af domaine, domania (ogfaa Kam— 
mer: eller Krongodſer) ere Godfer, der ere forfynede 
med forffjelige Rettigheder og Privelegier og tilhøre 
Regenten fom Regent og ere forſtjellige fra Patrimos 
nialgodſer, der tilhere ham ſom Privatperſon. De ho— 
te ſaaledes til Statsformuen. Indkomſterne af Domai— 
nerne, oprindeligen beſtemte til Fyrſtens, hans Families 
og Hofſtats Underholdning, ere der eldſte Slags kongelige 
Indkomſter (Regalier), En flor Deel af dem erhvervedes 



122 Tom 

af Statens Overhoved ved Grundſtykkernes førfte Beſettel— 
fe, men bleve fiden fra Tid fil anden forøgede ved Kjøb , 
Hjemfald af atelige Lehnsgodſer, Gecularifationer, Gaver 
og Arv. Kun imeeft trængende Mødstilfælde eller, naar 
Staten ſikres en ligefaa vis Indkomſt, kunne de afhændes; 
Dette paaftaae de Retslærde. Vhyfiefraterne derimod 
paaſtage, at Domainerne bør forvandies til Bonders Cis 
endem, da Regenten felv ei Tan have Opfyn med dem og de, 
Det overdrages til, alfid vil fee paa deres -egen'Fordeel, men 
ikke paa Eiendommens Forbedring. 

Dombrowſky, franfk Diviſionsgeneral, var i 
Begyndelſen Ritmeſter ved Churfyrſten af Sachſens Garde 
du Corps, gif ſiden til fit Fædreneland Polen, tjente 1794 
imod Ruſſerne og udmærkede fig ved Mod og Indſigt. 
Gan commanderede een af de Linter med hvilke Kosciusto t- 
Auguſt forfvarede Warſchau imod Preuſſerne. Denne Ge— 
neral forerede ham en Ming mén den Indſtrift ,,Fædrenes 
landet til iſin Forfvarer.”” Da han fiden blev ſendt til 
Storpolen, tilfægtede han fig adføjellige Fordele, men fåae 
fig efter Warſchaus Erobring indfluttet af den rusfiffe Are 
mee og nødt til af overgive fig, — Man førte ham til Wars 
fchau og gav ham i Dec. fin Frihed igjen. General Su— 
warow behandlede ham endeg med megen Agtelfe, 1796 
gik han til Coͤln for at tage franſk Tjeneſte og fandt en 
gunſtig Modtagelfe hos Jourdan. Man overdrog ham 
derpaa at oprette et polſt Corps og han udftædede etSlagé 
Prøclamafion til fine Landsmænd for at faae dem til at 
forene fig under hans Faner. Virkelig befandt han fig 
1797 i Spidſen af en anfeelig Legion, gjorde betydelig Tjes 
neſte under Bonaparte i Italien og fiden ved Neapels 
Grobring 1799, hvorpaa han blev udnævnt til Diviſionsge— 
neral. 1306 commanderede han mod de neapolitanffe In—⸗ 
furgenter, blev derpaa af Napoleon faldet til at bevirfe en 
Ynfurrection blandt fine Landsmænd, hvilken han bragte 
iſtand og hvormed han aabnede Feldttoget mod Musland. 
Ved Krigens Udbrud 1809 anførte Dombrowffy et Corps 
imod Erkehertug Ferdinand, Han udmærfede fig i dette 
Feldttog ved ſtor Virkſomhed og erholdt efter at det var 
endt, Commando over en Diviſion i Hertugdømmet War: 
ſchau. pan ledfagede Napoleon 1812, forled Frankerig 
med Levningerne af den polffe Armee og gjerde 1814 en Ops 
fordring til Gjenoprettelfen af en polſt Armee paa Keiſer 
Alexanders Forlangende. 

Domcapitel, et Selſkab af Chorherrer (Dom— 
Herrer) i cu Cathedralkirke, der vel ſtaager under Biſtkop— 

pen. men dog-regjeres af dets egne Prælater og have fær: 
deles Rettigheder. De hjielpe Biſtoppen i Kirkebeſtyrelſen 
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og i deres capitularifte Forſamling (ogſaa kaldet Domca⸗ 
pitel) afgjøre de deres —— ved de fleſte Stem» 
mer, Maar en Biftop døer føre Domherrerne den verd= 
jlige Regjering i Voiſtiftet og vælge en nye Biſtop ane; Er⸗ 
kebiſtop. 

Domicilium, Bolig. Hos Romerne og endeel af de 
Nyere, ijær i England og Holland bande og har Domiciliet 
ſcerdeles Rettigheder. Domicilerede iBeorler ere ſaadan— 
ne, hvis Betaling, naar den Bye, hvor Uudftæderen boer et 
er nogen Verelplads, andiſes paa en igNærheden værende 

Vexelplads. 

Dominante kaldes i Muſiken den herfende Node, 

Dominicalſkant kaldes i det Øfterrigjfe den 
Skat fom Adel og Geiſtlighed maae betale, Modſat den 
er Ruſtialſtat, fom Bønderne efter Afdrag af Tiende og 
andre Deritabs- Afgifter maa ſpare. ; 

Dominium Herſtabsret, ogſaa Eiendom eller Eien⸗ 
domsret. JRetsſproget er Dominium directum Herſtabs— 
tet, virkelig Eiendom, modſat dominium utile Benyttel⸗ 
ſesret, for Er. naar en forpagter en Eiendom, har han 
Lovtilat bruge den, men har ei Raadighed over den (ef 
Proprietet). 

Dominge (St.), een af de ſtore Antiller i den 
mexicanſke Havbugt henved 1300 TI Mile flor, Heden er 
overordentlig ftor, men formildes dog noget ved de fjølige 
Séevinde. Landet er færdeles frugtbart paa Sukker, In— 
digo, Bomuld, Cacao, Caffe, Tobak, Salt, Vor, Hon—⸗ 
ning, Farvematerialier 26, Der findes cg ypperlige Zræz 
frugter og fortræffelig Qvægavi. Denne ſtzjonne Oe kald— 
tes af Indbyggerne Hayti og opdagedeg den 6te Dec. 1492 
af Columbus paa hans forſte Reiſe. Han taldte den Hi— 
ſpaniola og anlagde en nye Stad, ſom fan fil Ana Faders 
Ære faldte Domingo, hvilket Navn ſiden hele Zen fik. 
Endnu før Revolutionen, da Frankerig fun eiede & afg ben, 
overgif dens Vardie alle Re øvrige franſte Beſiddelſer. 5* 
ſpanſte Andeel udgjorde 3 og havde St. Domingo til Hoved» 
ftad; i den franſte Deel var Cap Francois Hovedftad. 
Efter nøie Regning, fagte Dufay i Nationalconventet (12te 
Febr. 1795), leverede famtlige Sranferigs Beſiddelſer i Veftz 
indien 1789 Produkter for 201,600000 Livres , og af diſe 
kom 3 paa St. Domingo. Ved Freden i Baſel i2te Juli 
1795 aftraadde Spanien fin Deel af St. Domingo til Frans 
kerig. Endnu før denne Tid kunde Frankerig ei alene fors 
ſyne fig felv med Sukker, Caffe og Farvetræe herfra, men 
og udføre fil Barbariet, Levante og de forenede Stater i 
Amerika for 150 Mill, Livres aarlig. Befolfningen i.den 
franſte Deel regnede man til 300c0 Hvide; 24000 Mulatter 
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og 480000 Negerſlaver. Men i den ſenere Tid er denne ſtjsnne 
Spe frygtelig medtaget af en indvortes Krigs Redſler. Den 
I5de Mai 1791 havde Nationalconventet i Paris forkyndt 
alle Slavers Frihed i Republikens Beſiddelſer. Neppe kom 
Denne Efterretning til Domingo før Negerne, opmuntrede 

ved de Hvides Uenighed, overfaldt deresbtildeels haarde 
og gruſomme Herrer, og med Havngjerrighedens længe 
tilbageholdte Raferie ødelagde mange Plantager med det. 
vildeſte Barbarie. Spanierne traadde i Forbindelfe med 
deres Xnførere. 1793 fatte Touſſaint fig i Spidfen af Ne⸗ 
gerne og forte en radſom Krig mod de Hvide, Men, da 
de republikanſte Tropper ſeirede, og Spanierne nægfede te 
Sorte deres Biſtand, gif Toufſaint over fil de Franſtke. 
Han blev af den franſke Regjering forſt udnævnt til Divi- 
ſidnageneneral og derpaa til Overgeneral over alle de fran— 
fie Tropper paa Hen, men vifte fig fra 1798 fom Øens uaf⸗ 
hængige Herre sg Frankerigs Fiende, ja han lod endog den 
ſpanſke Deel af Øen tages i Befiddelfe, Efter Revolutio— 
nen af 13de Brumaire føgte ham igien af vinde den franfte 
Regjering. Imidlertid lod han den gåde Mai 1801' af de 
Deputerede fra alle Hens Departementer forfatte en egen 
Gonftitution for St. Demingo, hvorved han blev valgt til 
Starholder paa Livstid og Slaveriet for ſtedſe afſtaffet. 
Denne lod han fætte i: Kraft uden at vente den franſke Rez 
gierings Bekreftelſe. Bongparte udfendfe den 14de Dec. 
en Flaade af 23 franſke og fpanffe Skibe med 25000 Mand 
under Unførfel af hans Svoger Leclerc, der ankom ved Oen 
den 4de Febr 1802. Touſſaint havde imidlertid fat fig ti 
tilbørlig Forſparsſtand med 60000 Sorte. Amerikanerne 
underftøttede ham tillige med Munition og Levnetsmidler. 

Leclerc deelte ſin Flaade i fire Divifioner for paa engang at 
Yande paa fire forffjelige Steder af Øen, felv vendte han 

fig mod Cap Francois. leg, da Chriſtoph, een af be 
Sortes Hovedanforere modſakte fig hans Landing, og trues 
de af myrde alle Hvide og ſtikke Staden i Brand, hois 

man brugte Magt, og Leclerc tillige forgjeves havde ſendt 
Bonapartes Opfordring i Land ved en Parlamentair, fei- 
Yede han bort derfra, landede hemmelig paa forſtjellige 
Punkter i nogen Fraſtand fra Cap, adſpredede lettelig de 
Megerhobe, der fatte fig imod ham og marſcherede iilſomt 

” fil Staden for at hindre dens Hdeleggelſe. Men Negerne 

&ntændte Krudttaarnene øg i faa Timer var Staden en 

Aſkehob. De Hvide vare for, Størftedelen flygtede bort , 
go, ba de franffe Tropper vare faa nær, ilede de Sorte fra 
den brændende Stad til Bjergene. Et heelt Aar til Ende 
var Pen en Skueplads for Mæbfler. Frygteligt Fjæmpete 
de Ulykkelige for deres Menneſterettigheder og tillige anret— 
fede GTima og Sygdom ſtore Ødelæggelfer ved den franſke 

" Hærs hvorfor Leclere maatte bede om Forſterkning. Bel 
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havde de Franke indtaget fafte Pladfe paa fire forftjellige 
Punkter af Øen, men Krigen blev faa meget vanfkeligere, 
da Negerne traf fig tilbage til Bjergene, hvor de kjendte 
hver Krog, eg hvorfra de beftandig plyndrede Sletter— 

vr nevg gjorde de franſte Tropper, ſom de vare overlægne 
i Antal, ſtort Afbrek.  Ålcrede i Midten af April begyndte 
Regntiden, fom varer i 5 Maaneder og maatte gjøre Ende 
paa Feldttoget, da Touſſaint pludſelig benyndte Underhand— 
linger. Chriſtoph overgav fig; afſtedigede fine Tropper og 
den 1fte Mai 1802 underkaſtede og Touſſaint ſig. Deſſa— 
lines gjorde bet Samme ſaavelſom de øvrige Negeranfore— 
re, omendſtjondt de kunde have tilintetgjort den franfke 
Armee, hvis de havde været enige. "Leclerc føgte nu igjen 
at bringe borgerlig Orden tilveie. Dog varede Roligheden 
iffe-længe. Man beſtyldte Tousfaint for ærgjerrige og ops 
rørffe Planer øg lod fam hefte. Leclerc fendte ham med 
fin hele Familie til Frankerig, hvorfra han blev deporte— 
ret til Øen Elba. Man heftede tillige nogle bundrede 
andre, ſom man anfaae for Touſſaints Tithengere og 
Krigen brød ud med nyt Raſerie. Hertil kom den nye Des 
flutning, af den franffe Regjering, at Slaveriet ei fulde 
ophæves og at man Fulde tage de firengefte Forholdsregler 
imod Negerne. Det blev til en Kamp paa Liv og Død. 
Gnart bleve de fyge og uvillige franſte Tropper frængte til 
den ſmalle nordlige Rand af Øen ved Gap Francois og 
Et, Mole, hvor de leed uophsrlig af Mangel og Sygdoma 
me.” Endeel af de franſke Colonietropper gif nu over til 
Megerne,. , fom hverken manglede Penge eller Forraad. 
Defalines og Chriſtoph fatte fig nu igjen i Spidfen af 
de Sorfe. Dog var Franfømændenes frygteligſte Fiende 
den. gule Feber. Af 30000 landede Eurvpæer levede i Nov. 
neppe 60006, I denne Tingenes førgelige Tilſtand døde 
General Leclerc felv den iſte Mov. og de Sortes Mod tog 
herved fil, faa de nu Tid efter anden angrebe Capſtaden 
felv, General Rochambeau paatog fig Commandaen over 
den fvælfede franffe Armee. Forftæriningerne fra Franke— 
rig vare faa ubetydelige af de Franffe blot funde holde fig i 
Stæderne ved Kyften eg felv her bleve de tit angrebne, 
Endog ſmaage Sejre vare de Franfie farlige, Den nyude 
brudte Krig med Engelland hindrede den nødvendige Fils 
førfel, og Rochambeau faae fig endelig nødt tilat rømme 
Cap Francois med Levningerne af fine Tropper. Han fluts 
febe en Capitulation med Defjalines den 19de Nov. og lo— 
vede inden 10 Dage at feile bort med fine Tropper. Men, 
da Ængellænderne ſperrede Havnen, ſage de FranfÉe fig nødt 
til af overgive fig til Admiral Ouckworth fom Krigsfanger 
den Zote Nov. og bleve deels bragte til Jamaica, deels til 
Engelland. Kort derpaa erklærede Regernes Overhoveder 

Deſſalines, Chriſtoph og Glervaur Øens Uafhængighed, og 
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med den 1fte Dag af 1304 begyndte en uafhængig Negerre—⸗ 
gjering. Den Zote Mai fanctioneredes en Conſtitution og 
Deſſalines blev udnævnt fil Generalgouverneur af Hayti 
paa Livstid. Alle Generaler og Officerer fvore ham Tro— 
ſtabog evigt Had mod de Franſke. Negerne øvede nu en 
fryatelig Hevn mod alle FranfÉe paa Øen. Kun faa und— 
tom paa amerikanſke Skibe. Dog kom ei den ſpanſte Deel 
af Øen under Deſſalines, og, da han vilde bemægtige fig 
Staden St. Jago, underkaſtede Svaniernefig den fränſke 
General Ferrands Befaling. . Han flg Deſſalines med 
ſtort Tab og beholdt Overherredommet over den ſpanſte 
Deel af Øen og fik tillige ubetinget Fuldmagt fra Frans 
ferig. Paa denne Maade var det ham muligt, forfynet 
med Levnetsmidler at forfvare de tre Hovedpunkter St. 
Domingo, St. Jago og Azu mød Deffalines, Denne ers 
holdt ved fin Handel med engelſke og nordamerikanſte Ski— 
be ſtedſe Midler til Krigens-Førelfe, lod Zen befæfte i det 
Indre og blev den 8de Oct. 1804 udraabt rii Keiferaf Hays 
fiunder Navn af Jacob 1fte.. J Febr. 1805 faldt han med 
en ftor Magt ind i den, forrige fpanffe Deel af Fen. Gt. 
Jago havde mMaattet overgive fig og alle Grendſepoſter vas ” 
re adſplittede. De Sortes Armee nærmede fig med deres 
fædvanlige Bildhed Staben St. Domingo. General Fer—⸗ 
tand beſluttede med fin. lille Hob at vove et Slag mod' de 
rafende Sorte. Han angreb dem den 28de Nov- Alerede 
våre det franſte Corpſes fo førfte Forſkandsninger tagne, 
da en franfø Flaade, Rocheforter Eſtadren, vifte -fig og de 
nye Tropper ſtege Lana, Negerne flygtede i Uorden og 
deres Anflag tilintetgjordes. Imidlertid havde der dan—⸗ 
net fig Factioner iblandt dem, ſom ryftede den nye Fri⸗ 
ſtat. Den 13de Oct. udbrød en Revolution. Deſſalines 
blev myrdet og Chriſtoph fremtraadde fom hans Efterfol⸗ 
ger, dog ei erkjendt af alle, meget mere ——— den anar⸗ 
kiſte Tilſtand en tidlang. Ængellæpderne erkjendte Chri— 
ftøph for Regjſeringens Overhoved, men Pethion, hans 
Medbeiler fortſatte Krigen imod ham med al muelig Gru— 
ſomhedz den franſte General begyndte Underhandlinger med 
SMulatterne, ſom han haabede at vinde.  Uafgjørende 
Kamp vedblev af ødelægge Øen. Pethion, fom i Begyndel⸗ 
Ten ei kunde holde Stand imod Chriſtoph, var ham 1808 
faa overlægen, at han fejrede i 23 Fræfninger, der leve— 
redes i et Tidsrum af 10 Uger og flog ham i April i et Ho⸗ 
vedflag ved Grandmorne. Chriſtoph flygtede til Cap, hvor 
hans Gruſomhed foraarfagede mange &Gammenfværgelfer 
og Oprør, Forvirring herſkede overalt og mon manglede 
de uundverligſte Levnetsmitler; Negerne rafede mod hver— 
andre indbyrdes, og de engelffe Kjøbmænd traf alerede 
Anſtalter til Afreiſe. Dog. forandrede Sagerne fig ſnart. 
Den 7de Juni 1809 affeilede den engelffe General Carmi— 
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chael med et betydeligt Antal Tropper fra Jamaica og lanse 
dede den 28de paa Domingo, Dette Angreb kunde de Franz 
fe under General Barquier ei modftaae, ifær da den frå 
Portoricco komne fpanffe General Sanchez befalede” fine 
"Tropper at adlyde den engelffe Anfører, og Communicatic— 
nen mellem St. Domingo og det ſterke Fort Jerome ſnart 
blev. afjfaaret. Barquier faae fig nødt til aft capitulere den 
re Fult, Garnifonen blev bortføct ſom Krigsfanger, og faa» 
ledes kom de fidfte Levninger af de Franſkes Beſiddelſer paa 
Gt. Domingo i Engellændernes Vold. Dog vare de et 
Oens Herrer. Chriſtoph indſtrenkede deres Handel paa 
den Deel af Øen, han beherffede: hans Kamp med Pethion 
vedvarer endnu med lige Forbittrelfe. J Freden til Paris 
blev det afgjort, at Spanien ffulde have fin Deel af St. 
Domingo tilbage, og de Franſte beholde hvad de havde før 
Freden til Bafel. 

Dominicaner (fee geiftlige Ordener), 

Dominicus de Gusman, afadelig Famis 
lie, født 1170 i Calarvejo i Gammel Caſtilien, lagde fig £ 
fin Ungdom med Talent og Iver efter Videnſkaberne og blev 
fiden Canonicus og Archidiaconus i Osma. Fuld af Had 
imod Kjettere, reiſte han med nogle af fine Kammerater til 
Frankerig, beftreed og forfulgte Albigenſerne og Kirkens 
øvrige Fiender med Predikener, Vaaben og Skrifter og ved 
den ffrætfelige Inquifitionsret, der fylder ham ſin Ind— 
retning. Derpaa gik han til Italien og erhvervede fig ſtor 
Yndeſt hosPaverneInnocens ben 3die og Honorius 3die: den 
fidfte tillod ham 1216 at ſtifte en Munkeorden, der efter 
ham blev faldet Dominicanerordenen, hvis Henſigt ei gik 
ud paa Øvelfer og Anftalter til høiereegen Fuldkommenhed, 
men paa af virke blandt Folket ved Prætener og Underviigs 
hing uden aft indſtrenkes til noget viſt Dioces. Domini—⸗ 
cus har bidraget meget til den almindelige Brug af Paters 
noſtret og holdes af nogle for den førfte Opfinder af Roſen— 

krandſen. Han døde i Bologna den é6te Auguſt 1222 
og blev erklæret fom Helgen af Gregor den gde 1233. 

Dominique, Dominica, cen afde caraibiſte 
OHer i den mexicanſte Bugt. Columbus opdagede den paa 
fin tredie Reiſe den 2 Rov. T493 paa en Søndag, hvoraf 
den ſik Navn, Den inddeles i det høie sg lave Land og er 
meget frugtbar, Der dyrkes Tobak, Caſſavarod m. m. 
Roffeau. er Hovedſtaden paa Øen, hvor de Franſke havde 
nedfat fig, men 1761 erobrede Engellenderne Hen og be— 
holdt den i Freden til Paris, Den har fiden flereGange ſtiftet 
Herrer, men ftaaet nu under Engellands Herredømme. Der 
boe endnu nogle indfødte Vilde eller Garaiber, Aar 1788 
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beløb Inhbyggernes Antal fig til 1236 Hvide, 75. frie Mes 
gere og 14,967 Megerjlaver. 

Dominere bruges i Krigsſproget om et over en heel 
Egn ophøjer Sted, faaledes figer man om en Faſtning: 
den beherſker Staden, den fan beftryge Staden, ” 

Domino fordum en Dragt, fom de Geiſtlige brugte 
om Vinteren, ifær for af beſkytte Hovedet og Anſigtet imod 
Veirliget. Nuomſtunder kalder man en Maſkeradedragt 
ſaaledes. Det er en lang Silkekappe med vide Ermer og 
bruges baade af Herrer og Damer, 

Domitianus (Titus Flavius Sabinus) en Søn 
af Veſpaſian og Broder til Titus, een af de afføneligfte 
Tyranner, der nogenfinde beherſtede det romerſte Rige, 
født Aar 51 efter Chr., overgav fig alerede i fin Ungdom tit 
de ſtjendigſte Lafter og forfemie al Aandsdannelſe. Uvirk⸗ 
ſomhed, Vellyſt, Mistenkelighed, Ondffab og Hang tit 
Gruſomhed gjorde ham, Alle forhadtsog Rom ſtjelvede, da 
han efter fin Broder Titus erholdt Diademet 81 ef. Chr, 
Men han ffuffede i Begyndelſen Folket ved hyppige Vel—⸗ 
gierninger, fortræffelige Love og tilſyneladende Retfærdigs 
hedskjerlighed, faa at Frygten en. fort Tid forfvandt., 
Snart overg«v han fig dog igjen til fine gamle Udfvævelfer, 
og hans Grufomhed yttrede fig paa det Skrekkeligſte. Det 
førfte Beviis herpaa gav han ved fnigmorderfe at lade myr⸗ 
de fin Fatter Flavius Sabinus, fom ei havde begaget ben 
mindfte Forbrydelſe. Ligeſaa forfængelig ſom grufom bes 
gyndte han ef latterligt Tog mod Catterne, vendte hurtig 
tilbage uden at have forefaget fig noget imot dem, og førte - 
en Hob Soldater, der vareflædte fom Tydſte, med fig til 
Rom i Triumph. Da Agricola ved glimrende Seire i Brit— 
tanien vakte hans Sfinfyge, kaldte han ham tilbage og 
fatte &enne ftore Feldtherre i fuldkommen Uvirkſomhed. 
Billige vedblev han i Rom at lade henrefte et ſtort An—⸗ 
tal ——— og allevegneudbrede Stræf: han overgav 
fig tillige til de fÉjendigfte Udfvævelfer og den nedrigſte 
Gjerrighed. . Endeligt faldt hanpaa det affindige Indfald 
at lade fig tilbede fom en Guddom, lod fig falde Dominus 
og Gud og paaftod af være en Søn af Minerva. J hans 
folvte Conſulat bleve de capitolinſte Lege indførte 1 Mom. 
Samme War begyndte en blodig og farlig Krig med Dacer— 
ne, fom endtes med af Domitian kjsbte Freden, for en aars 
lig Tribut. Desuagtet holdt han en glimrende Triumph 
i Rom. Elendigheden ſteeg ftedfe højere, Ingen var fits 
fer paa Formue og Liv. Hvilken Fornøielfe Domitian 
fandt i Gruſomhed bevifer hiint berygtede Gjeſtebud, ſom 
han anrettede for at fætte Senatorerne og Midderne i 
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Skræl. De bleve forſamlede i en fort Sal, hvor der for 
hver ftød en Liigkiſte med hans Navn paa,-derpaa aabnedes 
pludfelig Dørene og en ſtor Hob nøgne, ſortfarvede Perſo— 
ner traadde ind med blofteSværd og brændende Fabler, og 
dandſede omkring med de forſtræakkede Gjefter, indtil Kei— 
feren, efterat have tilſtrekkelig gottet fig ved deres Dods— 
angeſt lod dem løbe. Den Frygt, hvori Tyrannen beſtan— 
dig levede, forøgede hans Gruſomhed, indtilendelig hans 
ſidſte Time ſſog. BVedet Tilfæide fit hans Gemalinde Do— 
mitia fat paa en Sæddel, hvorpaa hun fandt fig og begge 
Anforerne for den pretorianſke Garde beſtemte til Døden. 
Denne Opdagelſe bevægede dem til at fammenfværge fig 
imod, fam og myrde ham i hans Varelſe (96). Han var 45 
Aar gammel og havde regjeret i 15 Aars 

Don, fordum Tanais, Grændfefloden i Rusland 
mellem Europa øg Aſien, kommer fra Johannesſoeen ved 
Zula og udgyder fig i tre Arme, efterat have løbet over 
200 Mile i mange Krumninger, i det aſſovſte Dav, 

Donatifter, en chriftelig Sekt i Afrifa i Be- 
gyndelſen af det 4de Aarhundred, Den anfaae fig alene 
for rettroende, døbte om igjen og foraarſagede ſtore Uro— 
ligheder, hvilke førft ophørte, daSaracenerne bemægtigede 
fig Landet. Stifteren af denne Seft var Donatus, Biſkop 
i Carthago. . 

Donativpenge, frivillige (faa heed det i det 
mindſte) Afgifter af Ridderfkabet til Lehnsherrerne. See, 
Don gratuit. j 

Donatus (Aelius) en berømt romerſt Sprogs 
lærer og Commentator, levede i det fjerde Aarhundrede — 
Han fÉrev en tatinſt Grammatik, eller de barbarismo og de 
odtø partibus orationis (ogfaa faldet Donaten) hvilfen brugs 
tes meget i Middelalderen, ſom Ledetraad ved den latinfte 
Sprogunderviisning og holdt fig i ſtor Anſeelſe indtil 
den i de nyere Tider er fortrængt. af mere henſigtsmeſſige 
Lærebøger, Den var een af de førfte Bøger, Guttenberg 
frytte, ; 

Donau, hen flørfte Flod i Tydſkland og een af de 
ſtorſte i Guropa; udfpringer fra tre Kilder, Brega, Brigach 
ei langt fra Schwartswald og en lille uden Navn, ſom ud— 
ſpringer paa Slotsgaarden i Donauſchingen. Den bliver 
jeilbar ovenfor Ulm og giennemlsber Schwaben, Bayern, 
Spfterrig, Ungarn og Tyrkiet. Den gjennemløber efter 

Suͤſching 700 Mile, efter andre fun 400 Mile og, optager 
— mm : J 
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paa Veien60 ſeilbare og over 100 mindre Floder og ſtyrter 
fig ved Beſſarabiens Kyft igjennem 6 Arme i det "forte Hav 
med en ſaadan Magt, at Strømmen fan fees flere Mile ét 
Havet. De mange Klipper, der findes i Donau ſaavelſom 
den rivende Strøm, ajør Skibsfarten paa den mange Ste— 
der farlig. Donau er og bleven vigtig i Hiſtori⸗ 
en. Romerne kiendte den under Navn af Danübius; neden 
for Wien kaldtes den Iſter, et Navn, Romerne havde laant 
af Græferne, der kjendte bedre fil dens nedre Deel og Udløb 
i Pontus Curinus. Romerne lærfe at Fjende dens øvre 
Deel ved Tiberius's Tog mod Vindelicierne og opdagede 
densKilder. Be> dens Bredder maatte Romerne udholde 
mangen haard Kamp mod Germannerne. I Middelalderen 
et den befjendt af den Seier Rudolph af Habsburg tilfægs 
fede fig over Ottocar af Bøhmen mellem March og Donau. 
J den nyere Krigshiftorie forekommer Donauegnene meget 
ofte f. Cr. Ulm, Aſpern, Siliſtria, Ruftfcbut 20. 

Don Carlos (fee Carlos), 

Don grafuit, en frivillig Gave, er ef Slags 
overordentlig, dog frivilligAfgift, fomRegenten ved cvervore 
dentlige Leiligheder plejer at forlange af Gtænderne, Den 
finder fornemmelig Sted i faadanne Lande, hvor Regenten 
ei uden Sfændernes Medvirkning kan paalægge nye Stats 
fe, f. GY. fordum ide franffeProvindfer, der endnu havde 
Landftænder, nemlig Bourgogne, Provence, Languedoc, 
Bretagne, Artois og Navarra, J de øfterrigjfe Neder—⸗ 
Yande pleiede man egfaa at tilftaae en Don gratuit. 

Donner (Georg Raphael) en beremt Billedhug⸗ 
ger, fodt i en Landsbye i Stiftet Heiligenkreuz i Nedre— 
spfterrig 1695, erholdt fin førfte Dannelſe i Kunſten af Jo⸗ 
han Gliuliani, en Billedhugger, der opholdt fig i ſamme 
Stift. Donners Meſterſtykker findes mange af Oſterrigs 
Palladſer og Kirker; iſer beundrer man de herlige Billede 
ftøtter, der ere en Prydelſe for Springvandet paa det nye 
Zorv i Wien. Her døde han den 16de Febr, 1741, 

Don Auirote (fee Cervantes, ) 

Dorat (Claude-Joſeph) blev født 17734 t Paris, 
Hans Forældre beftemte ham til Retslærd, men de alvorlis - 
gere Studeringer behagede ham ikke. Han tog Krigstjene— 
ſte, men den var heller iffe efter hans Smag, hvorpaa han 
gandſte overlod fig til fin Tilbøielighed for de jfjønne Vis 
denſkaber. Til hans førfte Produkter høre hans Gørge= 
fpil og Heroider. Saa meget Bifald han og høftede,. iſcer 
for Heroiderne, var dette Slags Digte dog ei hans egent⸗ 
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lige Fag. Han ſkildrer fig derfor felv meget rigtig i fol— 
gende Ord: ( 

Entre l'amour et la folie 
Ce pauvre globe eft balotté, 
Sentir Pun eft ma volupte, 
Rire de Pautre eft mon génie, 

Derimod lykkedes hans Fortællinger, Sange og poe— 
tijfe Epiſtler ham bedſt, og han hører i diſſe Fag til de 
frugtbareſte og meeft yndede franife Digtere. Kun Skade 
at den undfeelige Læfer ofte nødtes til ai rødme. Han døz 
de i Paris i fit 46 Aar 1780 af Svætfelfe, Hans ſamt—⸗ 
lige Verker ere udfomne i I7Bind i Paris 779, hans Oeuv- 
res choifies udfom i tre Bind 12, 1786 De fortrinligſte af 
hans Værter ere: et didaktiſt Digt i fire Sange La décla- 
mation, hvori handles om Sørgefvil, Lyftfpil, Opera og 
theatralff Dands. Laharpe, ſom forreften dømmer meget 
ſtrengt om Dorat, tilkjender dette Læredigt, Priſen blandt 
hans Arbeider. 2) Adſtillige Heroider blandt hvilke Héro å 
Léandre og Abelard å Héloise ere meeſt udmærkede, 3)Adſtil⸗ 
lige Lyſtſpil og Sorgeſpil. Blandt de førfte giør man meeſt 
af La Feinte par amour og le Célibataire, og blandt de fidfte af 
hans Regulus 4) Poetifte Breve, ſom gandiÉe ere fErevz 
ne i den behagelige og lette Maneer ſom denne Stiilart for» 
drer 5) Fortællinger og Fabler. Blandt de-fidfte ere ads 
ſtilige heldigt fortalte og verſificerte; dog udholde de far— 
refie en Sammenligning med deres Mønfire af Leffing , 
Gleim, Geert, Hagedorn 24. Dorat læfte de tydſke Digz= 
tere, dog formodentlig fun i Overſettelſe. »Han havde 
ſelv ſtrevet en Idée de la poæfie Allemande, hvor han lader 
dem vederfares fuldkommen Ret. 

Dordrecht eller Dortrecht en ftor og rig Handels= 
ftad iSydholland ved Maas, Den har den fordeelagtige 
Net, at alle paa Maas og Rhin ankommende Skibe ſkal 
loſſe der og betale Told, ligeledes har den Stapelret for 
Rhinffviin: Indbyggerne, hvis Antal beløber fig til 20000, 
drive en ſterk Handel med Biin, Korn og Tree. J Aaret 
1618 vg 1619 holdtes her en Kirkeforſamling, bekſendt uns 
der Navn af den dordrechtſte Synode, hvori Arminianer— 
ne eller Remonſtranternes Lærsfætninger forkaſtedes og 
den belgijte Confeſſion tilligemed Heidelberger Cathechis— 
mus bekreftedes. Dens Beſlutninger bleve antagne ſom 
en Kirkelov i den hollandſte reformeerte Kirke. 

Doria (Andreas) af en berømt genueſiſk Slægt, 
født i Onaglie 1468, udmærkede fig alerede fom Yngling i 

: Fa ” "tg 2 
F4 



132 Dor 

Krigene mod Sørøverne og Corſicanerne, og blev af Frants 
den iſte 1524 ophøjet til Admiral over de -franffe Galeier 
Formedelſt en Fornærmelfe fra franſt Side gif han over 
fil det ſpanſt oſterrigſte Partie og hindrede derved de frans 
ffe Vaabens Fremgang i Italien. Men Stjebnen havde 
ei blot beftemt ham til en ſtor Søhelt, han blev og fit Fæs 
Srenelands Befrier. Genua bavde vel fra 1339 havr ef 
Dverhoved paa Livstid, faldet Doge, men Forfatningen 
var [aa forvirret, og Partiekampen faa heftig, at Staten 
ofte faae fig mødt til at føge fremmed Beſtyttelſe, der als 
mindelig udartede fil trykkende Overherredømme. Saale— 
des havde Genua været fart under mailandſt eller øfter= 
rigſt, ſnart franſt Lag. Frankerig havde QOverherredøms 
met 1528, men Doria overfaldt Staden, fordrev de Franz 
ſke uden Gværdflag og blev belønnet med det hædrende Til⸗ 
navn Fædrenelandets Fader. pan gav Sta⸗ 
fen nu og en forbedret Forfatning. Kun 28 adelige Fami— 
Lier fit Adgang filde høiefte Embeder og valgtes aarlige 
Dogen og hans Raad førte Directoriet, men der bleve nye 
valgte eftev to Aar, Dog afbhjalp Doria herved kun til: 
deels Ariſtokratiets Undertrykkelſer og Mangler og mange 
af hans Indretninger maatte forandres ved en Grundlov 
1576, hvorpaa den fenere Forfatning grundede fig. Uag— 
tet Doria valgtes til Doge paa Livstid, -gif han dog igjen 
i Søetjenefte hos Carl ste, ſtreed med udmærtet Lykke mod 
Tyrkerne og Corſarerne og døde endelig 1560 i en Alder af 
af 93 Aar. Hvor fortræffelig og ædel denne uforglemmeli— 
ge Mands Characteer var, og hvormeget Genueſerne agte— 
de ham, var han dog ei iſtand til at undgaae mange Sto— 
res Misundelſe; ja der opfom endog Gammenfværgelfer 
imod ham, blandt hvilke een af Fieſco, Greve af Lavagna 
3547 var den farligfte 3 han dæmpede den deg ved Lykke, 
Klogſtab og Strenghed, 

Do riſſk kaldes alt hvad der hører tilDorernes Stame 
me» I Denne var een af de fire Hovedgrene af den greſte 
Starnme og, ſtal have fit Navn af Dorus, Hellens Søn, 
Doreirne boede førft i Eſticotis, bleve afperrheberne frængs 
te til Macedonien, gif fiden fil Creta, hvor Lovgiveren 
Mino s nedſtammede fra dem, anlagde ved Foden af Oeta 
mellem Theſſalien, Ætolien, Lokris og Phocis de dorifÉe fi— 

re Steder (Dorica Tetrapolis) og trængte fenere med Heras 
kliderne ind i Peloponnes og beherſkede Sparta: doriſte Co— 
lonier gik til Italien, Sicilien og Lilleaſien. Den græjffe 
Stammes fire Hovedgrene vare tydelig adiÉildte fra hver— 
andre ved Ciendomlighed i Sprog, Gæder og Forfatning, 
men ifær vare Dorerne det Modfatte af Jonerne. Hos 
Dorerne vedblev ftedfe det Gamle og med dette noget Faſt 
øg Alvorligt, men tillige Raat og Haardt. Saaledes var 
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den doriſke Dialect, den joniſte derimod blød og mild; 
dog havde hiin noget ærværdigt ved fig, hvorfor den brug— 
tes ved høitidelige Sange f. Er. Hymner og Chorfange , 
fom hørte til Græfernes Liturgie. Den cretenſiſte eller 

ſpartanſke Lovgivning af Minos og Lycurg, havde.en langt 
ſtrengere Characteer end den athenienfitte af Solon. J 
Klæededragten beholdt Spartanerinderne den opbundne lette 
Sæaerdragt, imedens de joniſte Fruentimmer anlagte vi— 
de, foldede Kjoler, Kunſten har idealiſeret begge, hiin i 
Diana og hendes Nympher, denne i Pallas Athene og Ca— 
nephorerne. Ci mindre afſtikkende viſe Medfætningerne 
fig i Bygningskunſtens Værker, Den dorifte Søile er ftrært 
og uden Prydelſe; den joniſte ſtjen og herligt prydet, 
Endelig gaves der og i de Gamles Muſik en doriſt Toneart. 

Dorpat eller Dorpt en rusfiſt Kredsſtad i Stats 
holderſkabet Riga, fordum Hertugdømmet Lifland ved Fle— 
den Embach, har omtrent 4000 Indb. og 534 Huſe og er bes 
Tjendt af fit nylig her igjen anlagde Univerſitet. Vel ſtif—⸗ 
tedes her alerede 1632 et Univerſitet af Guftav Adolph, 
Konge i Sverrig, fom 1625 havde erobret Staden fra Po— 

len, men det blev 1695 flyttet til Dernau og gif ders 
paa gandffe ind. Den 7de Februar. 1803 udtom en 
Ukaſe hvorefter der i Dorpat faavelfom i 5 andre Stæbder 
TEulde oprettes Univerſiteter. Det i Dorpat ſtulde iſcer 
være for Provindſerne Eſthland, Lifland og Curland og fif 
3126000 Rubler i aarlig Indkomſt. De Studerendes 
Antal beløber fig omtrent til izo. J øvriat var denne 
Stad fordum i en meget blomſtrende Zilftand og Medlem 
af Hanſeſtedernes Forbunds 

Dorvrfet (Charles Sackville, Greve af) en bekjendt 
engelſt Statsmand og Digter, " pan fpillede en glimrende 
Rolle ved Carl den 2dens Jacob 2dens og Wilhelm zdies 
Dof og ledfagede Hertugen -af York 1665 ſom Frivillig i 
Krigen mod Hollænderne,  Hars Mod og hans Vittighed 
beundredes lige meget, da han ſamme Dag fom et ſtort Gøs 

"flag leveredes, hvori Engellænderne ſeirede, digtede en jos 

vialſt Sang, ſom fnatt blev de brittiſke Søeofficierers 
Yndlingsſang. Hans øvrige letverfificerte Digte vidne 
om hans. muntre og cultiverede Vittighed og hans Satirer 

ſpotte over enkelte Individuers Svagheder og Daarſtaber. 
Johnſon har givet Efterretninger om ham tilligemed andre 
engelffe Digtere i fit Værk: Lives of english poets. Dor— 
ſet døde 1705. anſeet ſom een af de meeſt dannede Mænd. 

Dortmund, fordum er frie Rigeftad i den forrige 
weſtphalſke Krede, var derefter Hovedſta den i det bergſte 
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Dep. Ruhr, og tilhører nuPreuſſen; den ligger i Grevſkabet 
Mark ved Floden Ems, har 800 Hufe, 5 til 6000 Indb. og 
er noget befeſtet. Heyrik 1fte flog Hunnerne (Ungarerne) 
ved denne Stad. Henrik 2den holdt en ſtor Rigsdag dervr« 
Her var og den meeft berømte hemmelige Ret eller Vehm— 
gericht i Veftphalen, Staden har et berømt Gymnaſium, 
ftiftet 1543. Der gives mangeLerredsmanufacturer og fors 

trinlige ls og Viineddikebryggerier. Indb. ere lutherfÉes 

Dosſo, Dosf i, en berømt Maler fra Ferrara , 
meget agtet af Hertug Alphons og foreviget af Arioſt, 
i hans Orlando, Hans Maneer lianer Tizians i Seljffab 
med hvem han og malede nogle Cabinetter i det hertugeli— 
ge Pallads Hans Billeder der foreftile Bacchanalier med 
Lege af Fauner, Satyrer og Nympher. Fandre Billeder 
efterlianede han Raphael. Til hans Mefterværfer hører 
Striden mellem de fire Kirkelerere: det findes nu i Dress 
den og udmærfer fig ved noiagtig Tegning og Kraft i Colo⸗ 

xriten gandſte i Tizians Stiil. Hans Brødre ere mindre bes 
kjendte. 

Douane, Douapiers Douane betyder et Toldſted, 
Zoldvæfen og endelig Tolden ſelv, ſom ſpares af ind=. og 
udgagende Varer. Der franffe Toldveſen erbholdt ſtor po— 
litiſt Vigtighed, med Henſyn til det med England antag— 
ne Continentalſyſtem. Man angiver Antallet af Toldbes 
tjente (Douaniers) til 28 eller 30000 Mand, der vare ords 
nede paa militair Maade i Afdelinger af 6 Mand for at 
bevogte Grævdfen, af intet. Contrabande blevindført, Ef— 
ter den franffe Finantsminiſters Beretning over Aarene 
1809 og Iglo vare Indfomfterne af Douanerne for 1809 et » 
vingere end 55,714,393 Fr. og dog blev der kun i reen Ves 
hold 11,552,151 Fr., det øvrige var gaget fil Lønninger 
og Omfoftninger. I Aaret 1810 var Bruttobeløbet af 
Douanerne 1-6,413,950 Fr. og forøgedes ved Decreterne 
fra Trianon og Fontainebleau, fom og ved Hollands og 
Hanſeſtedernes Indlemmelſe i den franffe Stat. De ſene— 
re Tidsbegivenheder have betydeligt formindſtet den fran— 
fe Douanelinie. 

Dover, en lille eygelſt Søftad i Grevſkabet Kent 
med en berømt Havn, hvorfra afgaae Paketbaade til Calais 
i Frankerig 

D'o w eller Douw (Gerard) født i London 1613 var 
Son afen G'armeſter og Maler. Pan gjorde betydelige 
Fremſtridt under den ftore Rembrandt i Lyſets ffjønne Fors 
deling eg i en kraftig Colorit, men overgik fin Mefter i Flid, 
Man fan ei fee noget mere Fuldkomment end hans f[maae 
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Malerier, ſom han lod fig betale i Forhold til den Tid, 
han havde anvendt derpaa. Man maatte bruge Forftør- 
relſesglas for ret at lægge Mærke fil Arbeidet; men faa fis 
ne og hans Figurer vare, vare de tillige fulde af Liv og 
Udtryt og af friſt, kraftig Colorit. Hans Navn var blevet 
til et Ordfprog, og, naar man vilde betegne et Bærts 
Fuldkommenhed, ſagde man: „det er fuldkomment fom Ges 
rard Dows.“ Selv næften ufynlige Detail i Naturen overs 
faae han ikke. For at give fine Farver mere Glands, rev 
han dem paa Cøryital og gjorde fig fine Pensler ſelv. 
Hans fortrinligfte Malerierere: en gammel Mand, 
fom fjærenVenzen-gammel Kone, fom 
leger med fin Kat; den vatterfottige Ko: 
ne (dette. Stykke er betalt med 30000 Gylden). - Hans 
ſtjonneſte Stykker foreftiller hans Moder læfende i Bibelen 
og hans gamle Kone," ſom hører til. For den mefte har 
han i fine Arbeider fremftillet det borgerlige. Livs og. den 
idylliſte Naturs Virkelighed med ſtor Flid og indtagende 
Troſkab og Liv. Man har og. et ſtort Malerie af ham: 
den hellige Johannes's HPalsbug gelſe. 
Dow døde 1680 og efterlod en ſtor Formue, thi hang 
Værker bleve betalte meget dyrt og regnes endnutil de bed— 
fie af den nederlandſkte Stole. I Aaret 1809 blev et lille 
Malerie af ham betait med, 17000 Gylden til der fongelige 
hollandſke Muſeum; og ved en Huction i Amſterdam ſolgtes 
flere af Dows Stykker til en Priis fra 5 til 10000 Gylden. 
Hans Difciple, Metzu, Schalken og Mieris 
vare deres Mefter værdige«, Fortræffelige Kunſtnere, ſom 
Wille, Frigl 0. fl. have ſtukket dem i Kobber. 

Doyen Gabriel Francçois) en Hiſtoriemaler fodt i 
Paris 1726. 3 fit 12te Aar kom han i Carl van Loos 
Skole, ſom dengang var Kongens førffe Maler. Drengens 
Talenter erhvervede ham hans Lærers Velvillie. I fit 20de 
Aar erholdt han det kongelige Akademies ſtore Priis. Fire 
Aar tilbragte han paa en. Reiſe i Italien. Efter hans Til— 
bagekomſt fil Paris, holdt Han fig to Aar ſtjult paa fit 
Verkſted og Frugten af dette eenfomme. Studium var hans 
beremte Verk: Virginies Død, fom han fuldførte 
1759, Med det begyndte Doyens Rygte. Alle vilde fee 
dette Meſterſtykke. Digtekunſten hsitideligholdt hans 

Triumph. Endnu mere berømt gjorde han fig ved et andet 
Malerie Miracle des Arelons. Carl van Loo var imidlertid 
død og Doyen blev Maler ved Invalidehuſet, hvor han 
prydede den hellige Gregorius Capel med adſtillige Maleris 
er. Man dadler hans Colorit og Didot medtager ham 
ſtarpt i fine eſſays fur la peinture, Han havde et ftort Ans 
tal Difciple, men hans Utagaalmodighed gjorde ham uffi tiet 
til Underviisning. Han var netop beſtjeftiget med Ludvig 
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16des Kroning, da Revolutionens Udbrud hindrede ham i 
Fuldforelſen af tette Malerie. Han forlod nu. fin Lærers 
plads ved det fongelige Akademie 1791 og gif til Petersborg, 
hvorhen Catharing 2den havde kaldet ham og hvor ſiden 
Keifer Paul gjorde meget af ham," Doyen levede 16 Aari 
Petersborg og blev Forftander for Kunſternes Akademie 
der indtil hans høie Alder nødte ham til at nedlægge denne 
Poft: Han dode i Petersborg 1806 og gjorde cen af fine Di⸗ 
fciple til fin Univerſalarving. 

Drachma hos Græferne en Mynt, hvoraf der gik 
100 paa en Mine og var omtrent ør Specie Orachme er 
ogfaa en Vægt, noget over eet Qvintin. Hos os bes 
tyder det en Apothekervegt af eet Cuentin«s 

Draco, Archont og Lovgiver i Athenen, noget meer 
end 500 Aar før Chr., er bleven bekjendt af ſine overordent⸗ 
lig ftrenge Love; den ringefte Forbrydelſe for Ex. at ſtje— 
le Frugt, Lediggang 2c, ftraffede han med Døden ligeſaavel 
ſom Tempelran, Mord og Ferrederie; man fagde derfor 
at hang Love vare ſtrevne med Blod. Intet: var naturlis 
gere end af denne Strænghed hindrede Lovenes Fuldbyrdel— 
je og gjorde bem forhadte, Man overdrog derfor Solon 
at give nye Love. — Sagnet fortæller, at, da Draco vifte 
fig paa Theatret i Wgina, hvorhen han ſtal have bragt fine 
Love. modtog Fortet ham med Jublen og kaſtede efter den 
Tids Skik Klæder, Kapper og Hatte over ham ſaaledes 
at han qualtes. Han ſtal være begravet unver famme 
Theater. 

Drage, ſaaledes kaldes I) et berømt Stjernebillede 
paa ben nordlige Himmel, om hvilet alerede Virgil fyns 
ger (Georg 1,242). Fabelen beretter at Juno fatte Dragen, 
der bevogtede Hefperidernes Æbler, men blev dræbt af 
Herkules, poa Himmelen, 2) Den fabelagtige 
Drage. Om dette berygtede Uhyre fales der alerede t 
de ælde Tiders Man ffildrede-dens Skikkelſe faa ffræftes 
Lia ſom muligt og gav den til Bolig næften. alle bekjendte 
Lande, men ifær det dengang endnu temmeligt übekjendte 
Indien og Afrika. Dens Storrelſe angav man ikke let un— 
der 20 Alen og fatte den ofte til 70. Af fidfte Slags var 
den Drage, fom efter lian levede iIndien i Alexander-den 
ſtores Tid og fi guddommelig Tilbedelfe. Efter denne Ves 
TÉrivelfe havde den ingen Fødder; men-bevægede fig ſom 
Glanrgerne vrd Buater. Det hele Legeme var bedættet med 
Skjehog paa Halfen fandtes efter mange en Manke. JF øvs 
rigt modfige diſſe Berefninger hverandre og kun deri ftems 
mede de overeens, atDragerne havde fortræffeligeSandfered= 
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ſtaber, ifær et ſkarpt Syn. Man tillægger der en ſaadan 
Styrke, af det var den en let Sag af dræbe en Elephant. 
Dens Næring var Blodet og Kjødet af allehaande Dyr3 
den aad og forffjelige Frugter. Det befynderligfte var, 
at dette frygtelige Dyr kunde fanges og gjøres tamt, hvor— 
om de gamle Skribentere vide meget at fortælle. Det fynes 
dog fom et virkeligt Dyr ligger til Grund for diffe Fabler 
og rimeligviis er det den froreAfguisflange(Boa conſtrictor) 
der — i Indien og Afrika og bliver 30 til 40 Fob 
lang. Den befidder en uhyte Styrke og dræber, ved at qvæe 
le bem, Faar, Hjorte, Gazeller 2c., Ja tør vel endog binde 
anmed unge Elephanter. Middelalderens Drage er igjen 
et andet fra' dette forffjeligt Foſter af Indbildningen. 
Den har fire Løvefødder, en lang, tyk Slangehale, og et 
uhyre Gab hvoraf udftrømmede Ildflammer. 3 Rid 
dertiden fpillede denne Drage en Hovedrolle og hørte til de 
Uhyrer, ſom gave Ridderne meget at beſtille. Diſſe Sagn 
—— maaſkee ved Efterretningen om Nilcroco di— 
Jen, ſom vedKorstogene blev bekjendt i Europa og ved overs 
drevne fa ſte Beſkrivelſer af vore ftore Slanger. 3) Den 
eleltriflfe Drage, det Legetsi, ſom Børn falde en 
Brage, har givet Anledning til en meget vigtig Opfindelfe. 

Franklin betjente fig af den 1752 ſom én Leder for at bevife 
Slectriciteten et Tordenveir. Denne Drage var af Pap 
ſom den Drenge almindeligt bruge , men oventil var bez 
fæftet.en rMetalfpids. Han lod den ftige op ved et Seilgarn 
af Hamp, ved hvis nederfte Ende hænate en Møgle, Fort 
at kunne holde paa Seilgarnet uden at bortlede den electris 
ſte Materie var nedentil anbragt en Silketraad. Naar 
Dragen kom op i Luften, blev den electriſte Materie, ſom 
Metalſpidſen havde modtaget, langs Snoren ledet til 

Noglen. Uden af have erfaret Franklin Opdagelſer, an— 
ſtillede Romas i Frankerig lignende Forføg og bragte med 
fin langt ſtorre Indretning en faa betydelig Mængde Elec— 
tricitet tilveie, ſom Ingen. fiben har tilveiebragt. J 
Begyndelfen betragtede man de electriffe Drager blot ſom 
Midler fil af underføge Tordenſtyernes Electricitet; men. 
i de nyere Tider begyndte man og ved dem at iagttage den 
daglige Luftelectricitet. $ 

Dragoman kaldes i Orienten ifær ved det tyrkiſteHof 
en Tolk. Portens Dragoman, ſom ftaaer i Hoffets Tjener 
ſte og ved hvem Storſultanen modtager de chriftne Geſand⸗ 
ters Andragende, er altid en Chriſten af den græfke Na— 
tion og bliver ikke fjelden Fyrſte i Moldau eller Wallachiet. 

Dragoneret Slags letCavallerie, førft brugeligt hos 
deFranſkez deres egentlige Beſtemmelſe var at fægte ſaavel 
i ſom udenfor Linien, ſluttet eller enkelt, fil Heſt eler til - 

E J 



133 Dra 

Fods, Herefter ere og deres Vaaben indrettedes Navnet 
Dragoner have de maaſkee erholdt ved Sammenligning 
med Drager, før kaldte man den Arquebufeerryttere eller 
Rytterſkytter. Af bem fommerNavnet Dragonader 
(Dragonomvendelſer) Omvendelfer fom ſteedte ved Drago— 
ners Djelp 2: ved militair Tvang. Ludvig 14de udſendte 
1634 i denne Henſigt Dragoner for at tvinge Hugonotter— 
ne tilat antage den catholffe Lære. ; 

Drake (Frants), Gen af de ftørffe Søemænd i fin 
Zid, født 1541. ved Taviſtock i Grevſkabet Devon af en 
bekjendt Familie, Hang Fader fom var Præft overgav 
ham. til en Lods han kjendte, denne teftamentere-z 
de Drafe et lille Skib. Ynglingen fortfatte en tidlang 
jin Velgisrers Haandtering. Men, da han fik at vide, 
af der i Plymouth udruſtedes en Flaade til Amerika, folgs 
te han fin Barke og tilbodFlaadens Anfører JohnHawkins 
fin Tjeneſte. Paa denne fin. førfte Reiſe miftede han Alt 
hos Spanierne. Efterat han havde oprettet fit Tab, ude 
xuſtede han to Skibe, foretog fig Streiferier imod Spani— 
erne og fom i Auguſt 1573 med ftore Rigdomme tilbage til 
Plymouth. Fire Var efter løb han ud med 5 Skibe, fulds 
førte inden fre Aar den af ingen Engellænder før ham fore— 
tagne Reiſe om Jordkloden og fiiføiede Spanierne betydelig 
Skade, ved af fratage dem rigtbeladne Skibe og rige Hans 
delspladſe. Han gik igjennem bet, magellanſke Strade, 
ſeilede igſennem Sydhavet og vendte tilbage forbiOſtindien 
og omkring det godeßaabs Forbjerg. J finDronningsRavn 
tog han Californien i Beſiedelſe og kaldte det Nye-Albion. 
J Aaret 1580 kom han tilbage. Eliſabeth flog ham til 
Ridder og holdt Middagsmaaltid ombord paa det Sfib, 
hvormed han havde omfeilet Jorden, Tillige befalede hun 
at bevare Mindet om denne mærkværdige Reife til Efter— 
verdenen ved Indſkrifter. Skibet, heorpaa Reiſen var 
gjort blev faaledes hædret af hans Landsmænd, at da det 
blev ophugget, forfærdigede man et Catheder deraf, ſom 
blev foræret Univerfitetet i Orford. Ennye 1585 foretagen 
Erpedition bragte ham nye Roes. Han bemægtigede fig 

nogle Steder paa de canariffe Øer og det grønne Forbjergs 
Her, paa Et. Domingo, i Provindfen Carthagena 2c. og 
Dronningen udnævnte ham til Viceadmiral. Fre Aar ef» 
ter fendte Clifabeth ham mød Spanierne. Det forſte Aar 
1533 nedfæntte han 23 Skibe af Philip den 2dens uovervins 
delige Flaade t Havnen ved Cadix, næfte Aar udmærkede 
han fig under Admiral Howard tibdenne Flaades Ødelægs 
gelfe.  SImidiertid vilde det et, lyttes Engellænderne at 
fætte Anton af Grato paa Portugals Throne, og man ſtjod 
Skylden paa Drake, fordi han havde forfømt med fin Flaa— 
de at trænge frem til Liſſabon. Aar 1594 løb han igjen ud 
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med 28 Tongeliae Skibe. Han bemægtigede fig adſkillige 
Etæder, men hans Hvcvetplan af tage Portorico Mislyltes 
des. Ergrelſe herover paadrog ham et Slagflod, ſom ends 
te hans hæderfulde Lsbebane i Porto⸗-Bello i Amerikaden 
28 Jan. 1596. Han har bidraget betydeligt fil det engel— 
FieSøevæfens Forbedring. Det var Orake, ſom førft (1586) 
bragte Kartofler og. Tobak fra Amerika til fit Fædreneland, 

Drama, dramatiſk. Det græffe OrdDrama betyder 
Handling ;>almindelig tager man det nu ligebetydende med 
Skueſpil. Naar man fremftiller en Handling i bens fucces 
five Udvifling «med dens Motiver og Forandringer fra 
Beflutningens ODieblik til Henſigtens Opnaagelſe, ſom virs 
kelig gagende for fig, kalder man. denneFremſtilling drama— 
tiſt, ligemeget hvad Form man bruger. Saaledes er Goͤ— 
thes Werther et Drama. Tankerne maa ved Beſlutnin— 
ger udvikles fil Handling: Beflutninger' forudſette Situa— 
fioner, ſom bevirfede bem og herved: bliver man begjerlig 
efter at vide Udfaldet, hvortil det hele ftræber i ſtedſe frem— 
Fridende Bevegelſe. "Deraf den ftore Intereſſe ved vor 
dramatiſke Poeſie. — Drama i indffrænfet Forſtand er det 
ſamme ſom Skueſpil : Fremſtillingen af en menneſtkelig 
Handling, ſom nu foregaaende. Det finnes beftemt at-foree 
ſtilles paa Skuepladſen. Smaa Dramaer med mindre For—⸗ 
villing falder man Dramoliter. 

— Dramafurgie falder man den Videnſkab, der 
lærer Regler for Kunſten af digte et Drama (faavidt dette 
overhovedet ader fig bringe under Regler) og foreftille ſam— 
me paa Skuepladſen. Den omfatter altfaa Dramaets Poe— 
tak og hele Skueſpilkunſten. J denne Omfang eie vi ende 
nu intet Verk af denneTitel, og de, fom vi have kunne maaz 
ſkee rigtigere hede Didaſkalier. Den førfte, der üd— 
gavet ſaadant Verk, var Leffing, ſom man kaldte til 
.Damburg ved Oprettelfen af et nyt Theater 1767 for ved 
hans Indſigter at fremme den dramatiſte og theatralſte 
Kunſt. J fin-hamburgffe Dramaturgie brøt han Banen 
for den dybere dramatifÉe Kritik, løfte de Lenker, de Franz 
fe havde lagtpaa Smagen, væltede Sands for de Gam 
les Mønfire og fer Shakeſpeare, og fremfatte rigtige Bes 
merkninger over den theatralffe Kunſt. Nogle Skue— 
Jpilleres Forfænaelighed Svar Aarfag i at han fnart 
taug. Bode og» Claudius have ogfaa ſtrevet Dramaturs 
gier, dog naae de langtfra ei Leffing. A. W. Schlegels 
Korelæsninger over dromatiſt Kunft og Litteratur (Heidel⸗ 
berg 1809) ere mefterlige, 

Draper (Clifabeth) mere bekjendt under Navnet 
Eliſa ved den berømfe Sternes Breve, Pori til Eliſa 
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eg ved den beremte Raynal, ſom har helliget hente et ele— 
gant Afſnit i hans philoſophiſte Hiftorie over begge Indier— 
ne, Hun var førti Bombay i Oſtindien af engelſte Feræls 
bre og ægtede Daniel Draper, Raab i Bombay. Hun fys 
nes at have ftaaet i de neieſte Venſtabsforbindelſer med de 
10. ovennævnte Forfattere, ſaavidt Oyden tillader det. 
Yoriks Breve ere dog blevne uden Svar, og Udgiveren fils 
fraaer felv af han i denne Henſeende aldrig kunde faae Bugt 
medMad.Drapers Beſtedenhed. Det bliver derfor uviſt om 
de fenere Udgaver tilføliedeGvar virkelig ere ægte. FI øvrigt 
kunde Eliſa ſtrive ſtjont for fig og Abbé Raynal roſer hende 
meget i denne Henſeende. Man veed Intet om hendes” 
Fodſels eller Døds Tid; Raynal paaftaaer at hun døde i 
fit Fædreneland i fit Zzte Lar, "| 

Draperie (afDrap, Klæbe, i technologiſt Bee 
tydning Klædehandel) betyder fornemmelig ide dannende 
Kunſter I) i vidtløftigere Forftand enhver Fremſtilling af 
Dragter og Toier, der tjener fil en Gienſtands Prydelfe f. 
Er. et Berelſes. Dette Draperie beroer iſer paa et lef 
og mangfoldigt Foldekaſt og 2) i Malerie i mere indffræn-z 
ket Betydning en Figurs Klædning. Draperiet er en af" 
de fværefte Opgaver i Maler: og.Billedhuggerfunften, 

Drayton (Michael) en frugtbar og af fine Samti⸗ 
dige meget roeſt engelſt Digter, der af Nogle har faaet 
Navn af den engelffe Ovid. Blandt hans mange, for 
ftørfte Delen hiftoriffe Digte, gjorde hans føre Digt Y 0-=' 
Iyalbion i 30 Bøger meeft Opſigt. Lan beſtriver deri 
England topograͤphiſt og indvæver ſom Epiſoder Romers 
neg, Sachſernes, de Danſkes og. Normannernes Erobrin—⸗ 
ger. Dets poetiffe Værd er ei betydeligt; han havde Phan⸗ 
tafie og forſtod færdigt at behandle de italienffe Ottaver. 
Han døde 1631 og blev begravet i Weſtminſterabbedie. 
Hans famtlige Værfer ere udfomne i London 1643 Fol. og 
fiden i Anderſons Samling, 3die Bind. 

Drebbel (Cornelius) en berømt Phyſiker og Mes 
chaniker, født i Alkkmar i Nordholland 1572. Omend⸗ 
ſtjondt han var blot Landmand, befad han deg megen Jagt⸗ 
tagelſesgand og en Formue, der tilſtrekkelig underftøttede 

Ham i hans mechaniffe og optiffeForføg. J Tort Tid blev 

han faa bekjendt, at, Keifer Ferdinand 2den overdrog ham 
fine Sønners underviisning og udnævnte ham til keiſerlig 

Raad. J be bøbmiffe Uroligheder 1620 toge Frederik ztes 

Tropper ham fangen og berøvede ham hang hele Formue, 
dog blev ban igien givet frie og fendt til Frederiks Sviger— 
fader, Jacob 1fte af Engelland, fom yndede Lærde, — Fra 

denne Tid levede han ene ſyſſelſat med fin Videnffab i Lon: 
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don, hvor hair døde 1634. I Mechanik og Optik beſad 
han fjeldne Kundſkaber og opfandt adſtillige mathematiſte 
Inſtrumenter f. Cr, det ſammenſatte Mikroſcop og Ther— 
mometret, ſom ſiden Halley, Fahrenheit og 
Reaum ur gjorde fuldfomnere, - Teleffopets Ovfindels 
fe, der tillægges ham, er ſandſynligviis ældre og tilſtrives 
Zacharias Janſon 1580. Af Strifter har han 
efterladt: Tractatus de natura elementorum et quinta eſſen- 
tia; Epiſtola de machina aſtronomica perpetuo mobili. 

Dreg, ef Slags Skibsanker med fire Hager og 
befæftet til et Toug hvilket man kaſter ud for at opfiz 
Tie nogef, man har tabt i Søen, f. Er. en Tønde, en 
Kifte 2C+ ” 

Dresden, Kongen af Sachſens Reſidens, ligger & 
den meisniſte Kreds ved Elben, ſom adſtiller det egentlige 
Dresden fra Neuſtadt, hvilfe forbindes ved den 710 Alen 
lange Steenbroe, der gaaer over Floden. Saavel Sfaa 
dens Beliggenhed ſom Bygningsmagde er ſtjon. Den be— 
ſtager af Refidenfen eller det egentlige Dresden 
(fordum faldet Nyes Dresden) af Neuſtadt (faldet 
ſaaledes fra 1732 og ffisnt opbygget fra Auguſt den 2dens 
Tid, før Gammels Dresden) og Friederichsſtadt 
(fordum Oſtra, anlagt 1670). Folkemengden i Dresden 
angives til 60000. Fil Dresdens Seeverdigheder høre: 
Elbbroen med 13 Buerog Trottoirs for Fodgjengere. (1813 
blev den fprængt af General Davvuft); Auguſt ben 2dens 
paa Promenaden i Neuſtadt 1736 opfatte, forgyldte Metal⸗ 
ſtatue til Heſt; den catholffe Kirke, et Meſterſtykke i Byg— 
ningskunſten, med et herligt Orgel af den berømte Sil— 
berman og adſtillige fortræffelige Malerier; Fruekirken, 
hvis Bygning har koſtet 300000 Daler: det 1726 anlagde 
Ridderakademie; Billedgalleriet med ypperlige Malerier , 
blandt andre Correggios berømte Nat; det 1784 fornyede 
Akademie forjde dannende Kunſter, ſom udftiller fine Arbei— 
der den zte Mai: den kongelige Bogſamling, ſom indehol⸗ 
der de grevelige bunauiſte og bruͤhlſte Bibliotheker: Ans 
tikcabinettet, begge i det japanſkePallads; adſtillige ſtjonne 
Haver m.m. Blandt Spadſeregangene ved Dresden er 
ben plauiffe Grund og feifersdorfer-Dalen af romantiſk 
Skjsnhed. J Nabolauget ligger det kongelige Lyftflot 
Pillnitz, Fæftningen Koͤnigsſtein, Feſtningen Sonnenſtein 
og de berømte Høje ved Keſſeldorf, bekjendte af Preuſſernes 
Sejer. (See umftåndliche Befchreibung Dresdens von H as 
Tche; Befchreibung der vorzuͤglichſten Merkwuͤrdigkei— 
ten der koͤniglichen Reſidenzſtadt Dresden und einiger um— 
liegendenGegenden von Daßdorf). Syvaarskrigen var 
høift fordervelig for Dresden, ifær lesd den af Bombarde⸗ 
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mentet i Juli 1760, Sa Frederik den ftore beleirede Staden, 
Den gamle Korskirke og 212 Hufe bleve nedſtudte. Overs 

hovedet er Dresden af Vigtighed ved krigerſte Operationer. 
Dette har formodentlig givet Anledning til dens forſte &n> 
læggelfe i det ode Aarhundred. Paa Napoleons Befaling 
bleve Fæftningsdærterne demolerede. HYſterrigernes Inds 
marfch 1809 var uden vigtige Felger. året 1813 var 
ffræfteligt for Dresden. Om Foraaret -marfcherede den 

rusſiſt⸗preusſiſte Armee derigjennem og traf fig ſiden ſamme 
Bei tilbåge; derpaa opholdt Siørftedelen af den franke 
Armee fig i den iilſomt befæftede Stad i Mai og under hele 
Vaabenſtilſtanden: de Allierede angrebe derpaa Staden og 
i def der forefaldne Slag den 26 Aua. faldt Mereaus 
Marſchal St. Cyrs af de Franſte tilbageladte Corps belei— 
redes derpaa i Dresden, og capitulerede den rode Nov. 
med Ruſſerne og Øfterrigerne. Den 27 Juni 1814 leed 

Dresdens Neuftadt meget ved en Krudterploſion. 

Droits réunis kaldte man i det nyere franſke 
Finansſyſtem Afgifterne af Poſtveſenet, den indenlandſte 
Skibsfart, Viin-og Brendeviinsbrenderierne, Olbrygge⸗ 
rierne, Tilberedelſen af Wble- og Peremoſt, Spillekorts—⸗ 
og Tobaksfabrikationen ꝛ2c. De bleve ved en Lov af 25de 
Febr. 1804 indførte i. Begyndelſen ſom Erſtatning for det 
det hele franſte Rige. ophævede betydelige Chauſeé Penge, 
Diſſe Afgifter bleve meget trykkende fordi Commiſſarerne, 
fom man derfor fpotviis kaldte rats de cave (Kjielderrotter) 
havde Lov til at underføge Oplagene paa ethvert Sted af de 
Barer, der vare underkaſtede denne Afgift, ſom maatte bes 
fales paa nye hvergang Varerne bleve overladte til en 
Anden, Betjenterne bleve derved meget rige og 1 Aaret 
1810 beløb diffe Afgifter fig til 107 Mill. Franker. Siden 
ſteeg de endnu højere. Ludvig 18de lovede i fit. Ops 
raab til Nationen fra Nancy at ophæve denne trykkende 
Skat. 

Dro ft er i viſſe Cane af Tydſtland, ifæri Weſtpha⸗ 
len, ved Nederrhin og i Nederlandene en Øvrighedsperfon 
paa Landet, der omtrent fvarer fil vore Amtmænd. Fores 
ftaaerhan en heel Egn eller Provinds kaldes han Landdroſt. 
— Drølt var ogſaa en af de fornemfte Embedsmænd 
ved de gamle nordiffe Hoffer. Han foreftod fornemmelig 
Hoffet og havde meget at fige. 

Drot kaldtes Regenterne i Norden før Kongenav— 
net kom i Brug. Deraf endnu hos os Dronning, de Sven⸗ 
ſtes Drotning. 

Drottingholm, Drotningholm, ef 
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pregtigt kongeligt Lyſtſlot i Sverrig, bygget omtrent en 
Miil fra Stocholm paa en pe i Mælaren efter Modellen af 

Slottet i Verſailles. Der findes et af de fuldftændigtte 
Naturaliecabinetter i Europa, ef betydeligt Billedgallerie 
og herlige Anlæg. Kong Adolph Frederik lod her 1753 ans 
lægge et chineſiſt Huus og pryde med det ſtjsnneſte Vorcels 
lain. Han foræredeDronning n det paa hendes Geburtss 
dag eg hun ftiftede ved famme Leilighedet Akademie for de 
ſtj nne Videnſtaber. 

D ro uais (Sean Germain), en ung" talentfuld 
Maler af Davids Skole. Lyſt til af fee Rom bevægede ham 
fil af concurrere om den ſtore Priis, ſom beftod i et Sti— 
pendium paa fire Aar. Hans egen Utilfredshed med fit 
Arbeide gjorde af han rev det i Stykker og faaledes erholdt 
en Anden Priſen. Da hans Lærer, ſom faae Stykkerne, 
gjorde ham Bebreidelſer, ſpurgte han: „Er de tilfreds 
med mig?” Fuldkommen forſikrede David, Nu faa har 
Jeg jo Prifen, udbrød Drouais henrykt; lad faa AÉadez 

<miets Belønning tilhøre en Anden, fom det maaſtee er 
nyttigere end mig; næfte Aar haaber Jeg at fortjene den 
ved et bedre Vært, - Næfte War 1784 concurrerede Drouais 
igjen, Den cananitiſke Qvinde ved Chriſti Fødder var 
Frugten af hans uafbrudte Studium og Äftrykket af hans 
inderligfte Fslelſer. Offentlig kronet blev han-af fine Med— 
difciple bragt ſom i Triumph til fin Læver. Denne ledſa— 
gede ham nu fil Rem, hvor han begeiſtret ſtuderede og cos 
pierede de ſtorſte Meſtre. Hans døende Gladias 
for og fornemmelig hans 1795 fuldførte Marius i Min— 
turnæ erhvervede ham og Davids Stole nye Triumph ved 
udſtillingen i Paris. Nu udkaſtede hanfin Philoklet 
paa Lemnos og beſftjeftiget med Billedet af C. Grac— 
dus, da han faldt i en hidſigFeber, fom endte hans idealfke 
Liv førhan endnu var 25 Aar gammel. (Han var født 1763 
i Paris). Hans Medbeilere og hans Venner forenede fig 
om af oprette ham et Minde i Mariekirken i Rom. 

Drouet (3. B.) Poſtmeſter i St. Menehould. 
Det var ham ſom kjendte Ludvig 160de paa hans Flugt, ile— 
de efter ham og anholdt ham i Varennes. I Sept, 1792 
blev han derfor optaget fom Deputeret for Marnedep. i 
Conventet, hvor han ſtemmede for Ludvigs Død, Man 
ſendte ham i Sept, 1793 til Nordarmeen, J Oct. ſamme 
Var indfluttedes han i Maubeuge af Prindſen af Coburgs 
Armee. Han forføgte om Natten mellem 2den og 3die at 
flippe ud for ut ffynde paa den Hjelp, Staden behøvede , 
men han blev fangen af de Keiferlige og bragt til Fæftnin- 
gen Spielberg i Mehren. Den 6te Juli 1794 fprang han ned 
fraVinduet af fit Tængfel for af undløbe, men brak et Been 
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og blev igjen fangen. I Nov, 1795 blev han tilligemed Ca⸗ 
mus, Bournonville og Andrei Baſel udverlet mod Ludvig 

— 16des Datter og tog derpaa fin Plads ide zoodes Raad. 
Maadeholdséſyſtemet, fom dengang berftede i Frankerig, 
mishagede ham; han traadde i Forbindeſſe med Babseuf 
og blev Cen af Hovedmændene for den Jacobinerſammen— 
jværgelfe, ſom Baboeuf organiferede. Herfor blev han 
arreſteret Natten mellem ten rode og r:te Mai 1796 og 
bragt i Forvaring i Abbediet, men han undveeg og flygtes 
de til Schweiß. Da den høje Domſtoel frifjendte bam i 
Henfeende til Baboeufs Sammenfværgelfe, vendte han til: 
bage til Frankerig og lod fig anfætte af Directoriet ſom 
Commiſſar i fit Departement. - Efter den 18de Brumaire 
udnævnte Conſulerne ham fil Underpræfect 1 St, Menehould 
hvilket Embede han foreſtod 1805, 

Druider kaldtes Celternes eller Galernes Preſter. 
De udgjorde ligeſom Braminerne i Indien, en egen Ka fte 

, og vare ligeſom diſſe i den frørfte Anfeelfe, da de vare Mas 
tionens Lærde og Philoſopher og havde tillige ſtor Indfly— 
delfe paa Statsbeſtyrelſen. Julius Cæfar giver os de vigs 
tigſke Efterretninger om deres Lærdomme og deres Embeds— 
forretninger. De beførgede alle offentlige og private Of- 
ringer, forklarede deres Religions Grundfætninger, ud— 
deelte alleſſags Belonninger, fadde pan beſtemte Tider af 
Aaret i Retten og beſtemte Straffene for begangne For— 
brydelfer, Hvo, der vilde modfætte fig deres Afgjsrelſe, 
blev ftraffet med Bann, hvorved han udeluktes fra: Deel—⸗ 
tagelfe i Gudstjeneſten. Selvet heelt Foli kunde de fætte 
i Bann, deres Magt havde faa af fige ingen Grændfer, de 
valate i hver Stad de høiefte Øvrighedsperfoner og diſſe 
turde Intet foretage fig uden Druidernes Raad og Beſtem— 
melle. De vare befriede fra alle Byrder og Ufgifter. Un— 
derviisningen faavel i Religionen fom i andre Videnſtaber 
undtagen Krigskunfien var i deres Hænder, de meddeelte 
den mundtlig i Vers, fom ofte havde en ſtjult Betydning , 
og vedligeholdt den i Hukommelſen. Efter Cæfar antoge 
de Sjelens Udsdelighed og Sjelevandringen. Desuden ga— 
ve de Underviisning om Naturen ogStjernernes Bevægeife, 
om Verdens og Jordens Størrelfe, om Tingenes Bæfen og 
Gudernes Magt. De udøvede tillige Aſtrologie og Sandfiz 
gerie, Efter Plinius varede et uerfarne i Naturlæren og 
Læegekunſten: men den ſidſte forgvaklede de vet Overtroe, 
Særdeles mærkværdig var deres Mening om Miftel:Plan- 
ten, fom de anfaae for det Helligfte i Naturen og ſom 
en Univerſalmedicin, ligefom de overhovedet anfaae Cs 
gen for hellig og fÉal have faaet deres Navn af den. Drui—⸗ 
derne -havde et fælleds Overhoved, ſom valgtes iblandt 
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dem ved Stemmefleerhed og beholdt ſin Værdighed par 
Livstid. : 

Drufer, et Folfeflag i Syrien, blandt Libanons 
Bjerge, ſom beboe et Diſtrikt af omtrent 55 [] Mile, hvor 
paa findes 160000 Indb. og deriblandt 50000 ſtridbare 
Mend. De nedftamme efter deres Foregivende fra Fran— 
Terne, der i Korsfogenes Tid kom til diffe Egne. Ved 
Slufningen af det 16de Aarhundred begyndte defte lille 
Foltat vælte Opfigt i Europa, ifær ved deres Religion , 
hvoraf de gjorde en ſtor Hemmelighed. Denne var Intet 
videre end en Blanding af fadducæiffe, ſamaritanſte og 
muhamedanſke Lerdomme. Druſerne havde hidtil ſtaaget 
under forſtjellige Scheicher eller Herrer; Ibrahim vilde 
bringe dem under et Overhoved. Derved fif denne Høvs 
ding fin Mations helte Magt i fine Hænder og blev paa dens 
ne Maade farlig for Tyrkerne, faa af Druferne i de førfte 
Yar af det 17de Aarhundred under den beromte Emir 
Fakredin (fædvanlig Fakkardin) naaede den høiefte Spidfe 
af Magt; men, da denne 1631 var bleven franguleret i 
Gonftantinopel, kom de, uagtet man gav'dem andre Fyrfter 
gi mere fil deres forrige Anſeelſe. Vel gjorde de 1773 i 
Forening med Rufferne et Forſog paa af lssrive fig; men 
maatte fnart vende tilbage til deres gamle Forhold til 
Tyrkerne. De ſtaae nu under Emirer og diffe under em 
Stor⸗Emir, ere Tyrkerne ſtatſkyldige, men forreften næs 
ſten gandſkte uafhængige og drive Agerdyrkning, Viin og 
GSilfeavl, JHenſeende tilt Religionen inddeles Druſerne 
ito Slags; Viſe (Afales, Lærde eller Indviede) og 
Verdslige (Djabel, Legfolk, Uvidende, indviede) 3 
de have ingen offentlig Gudstjenefte, men beføge djriftelige 
og muhamedanſke Kirker, men have øgne Symboler og Pers 
foner til Gudstjeneſtens Beſtyrelſe, og nærme fig isvrigt 
meeft de Chriſtne. Hvo ſom ønffer at læfe noget mere om 
dem, vil finde Tilfredsſtillelſe i Worbs Geſchichte und Be—⸗ 
ſchreibung des Landes der Druſen Goͤrlitz 1799). 

Druſer (Sirtler) kaldes 1) viſſe bløde, loſe og 
ſpampagtige Dele i de dyriſte Legemer, hvilke afſondre 
egne Fugtigheder (glandulæ). J Sonderlemmelſeskun⸗ 
ften ffjelner man imellem ſammenhobede (conglo= 
meratæ), fom ligge fammen og beftaae af ſmaae, rundag⸗ 
tige ved Næthinden med hinanden forbundne Legemer, og 
ſammenvikle de(conglobatæ), beftaaende af blotte Sam— 
menviklinger af fine indfuende Kar. De faae og forffjellis 
ge Navne efter deres forſtjellige Stilling og Beſtemmelſe, 
fom Spytdruſer, Øredrufer, Tungedruſer 2c, J Plantes 
læren er Druſe et rundt Legeme ved Planterne paa Bladene 

K 
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eller Stilkene, ſom tjener til Uddunſtning og Afſondring«⸗ 
2) En Sygdom hos pejtene, bvotued en Hviid eller guulag⸗ 
tig feig Vedſte Myder ud af YWæje og Mund, Tillige» ere 
Kirtlerne ved Kindbakkerne opſpulmede og ber viſe fig 
Bylder 

Drufus. 1) Marcus Livius, en Son af 
Marcus Druſus, der var Folketribun tilligemed Cajus 
Gracdus 631 ef. R. B. Fra Ungdommen af urolig og 
uvirkſom, vifte han fig i en mobnere Alder jom en Mand 
af Aand og Kraft og befad tillige en henrivende BVeltalens 
hed, men han iagttog i fin Virkſomhedsiver alt for lidet 
Livets Forhold og de af Loven beſtemte Statsformer. Fo⸗ 
lelſen af hang Værd og hans overdrevne Gavmiidhed, der 
et fjeiden bragte ham i Forlægenhed ; forledede ham, unders 
tiden til uoverlagde Handlinger. Paa hans Tid var Rom 
deelt £ to Partier ved Stridighederne mellem Senatet og 
Ridderne, " De Sidſtes Magt, fom fornemmelig fiden 
Gracchernes Tid var ſteget betydeligt vakte Jverſyge hos 
Senatet, ſom kjempede ivrigen for fin gamle Anſeelſe. 
Gfterat han havde føgt af bringe Felfet paa Senatets 
Side ved den af Raadet fun med yderſte Mishag tilftaaede 
Fordeling af Candgodferne og de Bundsforvandte ved Løfa 
tet om romer Borgerret, fremtraadde hant Tillid til 
denne fom Mægler mellem Partierne. J denne Henſigt 
foreflog han at befætte de ledige Senatorpladſe med Riddes 
te og tilftaae diffe Met til Underſogelſer for Domſtolene, 
fom fiden Gracchernes Tid hasde været i Riddernes Hæns 
der, uagtet den før havde været i Senaterernes. Han 
fandt Modſtand af begge Partier, men drev fit Forflag 
igjennem, Dog forbittrede han mange imod fig, tildeels 
ved den til Voldſomhed grændfende Maade, hvorpaa han 
bragte denne Forening iſtand. Da han derfor ifølge fit . 
forhen gjorte Løfte drev paa at ffaffe de Bundsforvandte 
tomerfé Borgerret, modſatte Senatet fig med et faadant 
Eftertryk, at han Intet kunde udvirke, og, da han engang 
Tedfaget af en Mængde Latiner, der vare komne til Rom 
for at underftøtte ham, vendte tilbage fra Folkeforſamlin⸗ 
gen til fit Hjem, blev han dræbt af en üdekjendt Morder 
(formodentlig leiet af Senatet). Efter faa Timer døde 
han med de Ord: ,, Siger, vil Republiken nogenſinde mere 
fane en Borger fom mig.“ Hans Død 661 ef.-R. B. brag⸗ 
te den alerede længe gjærende Borgerkrig til Udbrud, 2) 
Nere Claudius Drufus, en Søn af Tiberius Ne⸗ 
ro og Livia, ſom fiden blev Keiſer Auguſtus's Gemalinde, 
og Broder til Keiſer Tiberius, Da han var Quæftor blev 
han Aar 13 før Chr, udfendt tilligemed fin Broder paa et 
Tog imod Rhætierne, hvilfet han iykkeligt udførte, — Der» 
Paa gik han til Gallien sg dæmpede en Opſtand, fom var 
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udbrudt i nogle Provindſer, ſſog de Tydſke, ſom boede paa 
hiin Side Rhinen, overvandt Sicambrex og Bructerer og 
gjorde Friſerne ſtatſtzyldige. Han var den førfte romerſte 
Feldtherre, der vovede fig paa det nordlige Ocean, Da 
"han efter diſſe Feldttog Aar 11 før Chr, igjen kom til Rom, 
blev han Prætor, men vendte alerede om Foraaret tilbage 
til Tydſtland, overvandt adſtillige FolfeRag iudtil Weſer 
og antagde Fæftninger, Derfor tilftod man ham i Rom 
ben lille Triumph (Ovation) og han udnævntes til Procons 
Jul, Armeen tillagde ham Titel af Imperator, hvilken 
Auguſtus dog ei fandt for godt at bekrefte, Xarg før Chr. 
blev han Conful, gif nok engang til Tydſtland og trængte 
frem til Elben, men fandt det umuligt at fætte over denne 
Flod. For dog. at tilkjendegive at han var kommen hertil 
Jod han opreiſe Seierstegn. Paa fit Tilbagetog til Rhinen 
døbe han famme Aar i fin Alders 3ote efter nogles Beret⸗ 
ning af Følgerne af et Fald fra Heſten. Den Canal, ſom 
forener Rhin med Yſſel, var hans Verk, og Stedet Drus 
ſenheim i Elſas, hvor han nogen Tid havde fin Leier, har 
Mavn af ham. Med fin Gemalinde Antonia havde han tre 
Børn; Livia, Germanicus og Claudius, 
fom fiden. blev Keiſer. Rom tabte i Druſus en tapper 
Feldtherre og en duelig Statsmand og fillige Cen af fine 
redeligſte og ædlefte Borgere. E 

Oryader, i de arfadife Græekers Mythologie 
Skovnympher, fom man gjorde til Treernes, fornemmelig 
Egenes Sfytsgudinder (deraf Navnet). Dog antage Neg— 
le, at Dryader sare Skovnympher overhovedet, men "H as 
madryader ſaadanne, fom vare enkelte Treers Skyts⸗ 
gudinder og levede og dode med dem. 

Dryden (Jobn) Eſq., een af be frugtbareſte en— 
gelſte Digtere, dog mere berømt ved fin correcte, boielige 
og [magfulde Stiil end ved poetiſt Kraft og Originalitet, 
og et Mønfter for mange fenere engelffe Digtere, Dryden 
var født 1631 i Auldwinkle, en Flælte i Northamptonfhis 
re, Han beføgte Weſtminſterſkolen og Univerfitetet - £ 
Gambridge, hvor han 1653 tog Baccalaur-Graden. Hans 
førfte Forføg, heroic ftanzas til Cromwells Roes, udkom 
1658 efter Protectorens Død. Monarchiets Reftauration 

"1660 havde famme Indflydelſe paa ham fom paa de flefte 
Britter, thi han ſtrev fort derpaa: Aftræa redux, a poem 
øn the happy restøration and return "of his ſacred Majesty 
King Charles the 2d, Aar 1663 begyndte han at arbeide for 
Skuepladſen for af ftaffe fig Indkomſter. Hans forſte 
Stykke, the wild galland, blev koldt optaget. Dette af— 
holdt ham dog ikke fra endnu at levere 27 —* Stykker, 
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deels Tragoedier, deels Comoedier, Tragicomoedier og 
Operaer. Man anſeer hang dramatiſte Arbeider for hans 
flettefte Verker, fordi de ere ſtrevne i Datidens Publikums 
mindre rene Smag. ; 1667 udfom hang annus mira- 
blüs ef hiftortÆ Digt, fom efter D. Johnſons Dom 
hører til de meeſt filede af hans Værker, ſom han overhoves 
det befad mere ZalenttilUdførelfe end til Opfindelſe. Paa 
denne Tid ſtrehan Polybius's, Lucians oa Plutardes Bis 
ographier, ſom ere trykte foran den engelſte Overfættelfe 
af diffe Forfatteres Værter. 1668 erholdt han den lidet 
indbringende Poſt ſom poet laureat eller Hofdigter, Paa 
denne Tid udfom hans elegante og lærerige Dialog Eſſay 
en dramatic poetry, det forſte Forſeg af en Engellænder i 
Yen finere Kritik. Dette Vævt faavelfom hans Afhandline 
ger og Fortaler i Proſa, der ere ſtrevne med Aand og Cors 
recthed have erhvervet ham Navn af ven engelffe Eritiks 
Fader, "(Hans critiſke og blandede proſgiſke Skrifter har 
Malone 1800 Udgivet i 3 Sind). Dryden erhvervede fig en 
Taa ſtor Anſeelſe, at den Tids dramatiſke Digtere f. Er. 
Pee erkſendte ham for Skuepladſens Voldgiftsmand og lode 
ſtrive Prologerne og Epilogerne til deres Stykker af ham. 
11681 bekjendtgſorde han fin merkverdige Satire Abfalon 
and Achitophel. Den er ſtilet mod Hertugen af Mommouthe 
Partie og ſpotter mange af den Tids betydeligſte Perfo⸗ 
ner under opdigtete Mavne, Efter Jacob odens Thronbe⸗ 
ftigelfe gif han mindre af Overbeviisning end Politik over 
til den cathoifte Kirke, hvorfor Kongen udnævnte ham til 
fin Hiſtoriograph. Af Iver for fin nye Religion og til fit 
Forſvar ſtrev han ben berygtede Fabel: the hind and the pan- 
ther» hvori han lader den romerſke Kirke under Billedet af 
en melkhvid Hind forfvare fine Rettigheder mod ven protes 
ſtantiſte, der foreftilles fom et Pantherdyr. Den catholſke 
Religions gyldne Tider i Engelland forfvandt med Jacob 
2den; og Dryden maatte tage fin Tilflugt til Forfatters 
ſtabet jom Næringsvei. Han arbeidede ivrigere end før, dog 
undertiden noget fabrifmæsfigt, fom en af Johnſon anført 
Contract bevifer, hvori Digteren lover af levere Boghand⸗ 
ler Johnſon 10,000 Vers for 250 Guineer. Imidlertid bære 
dog alle hans ſenere Produkter Præget af hans ſtore Ta⸗ 
lent. 1693 udkom hans Perfeus og Juvenal. 1697 udgav 
han fin Virgil, der hører til de mefterligfte Overfættelfer 
nøgen nyere Nation fan opvife, Hans fidfte Værk vare 
hans af Homer, Ovid, Boccas' og Chaucer deels laante, 
deels moderniſerede fables ancient and modern ; "translated 
into verſe witch original poems. J denne Gamling 
ſtader hang prifte Ode : Alexanders feaft, or the power ef 
Mufic, in honour of/St, Cicilias day, der er fortræffeligt 
componeret af Håndel og overgaaer langt Popes og Cons 
greves Arbeider af famme Slags, Overhovedet ere hans 
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lyriſke og fatiriffe Digte uſtridig de meeſt udmærkede i den 
engelfke vLitferatur fra denne Tid, emendſtjondt han fang 
mere af Hovedet end Hjertet, Alle hans poetiffe Værker 
findes iFohnſons Samlingog iDerricks Udgave (Lond. 7760, 
4 Vol. See om ham, ten brittijfe Plutarch 4de Bind, Side 
204. Dryden døde densifte Mai.17or og blev biſat i Weftz 
minfterabbedie mellem Chaucer og Cowley. Paa hans 
Monument ſtager Intet uden Navnet Dryden. 

Dſchingis-Khan, cen af Verdens meeſt bekjend— 
te Erobrere, var født 1163 i Dilun og en Søn af Mogul⸗ 
khanen Pefu Kai: Han tiltraddde Regjeringen i en Alder 
af 13 Aar. En næften almindelig Forbindelſe af alle de 
mogoiiffe Horder, ſom hang Fader havde forenet, tvang 
ham til atsflygte til en tatariſf Fyrſte Aveek-Khan. Han 
underftøttede denne, faavel i Krigen mod hang Naboer, 
fom hans Broder, der havde berøvet ham Kronen og gjors 
de fig" ſaaledes værdig til den Beſtyttelſe, ban erholdt. 
Dfehingis= Khan farte ham igjen paa Thronen og erholdt 
hans Datter til Gemalinde. Aveek-Khan vifte fig utats 
nemmelig imod ham og befiuttede. hans Unbergang. 
Dfchingis= Khan tog igjen Flugten, men blev forfuigt-af 
Aveet-Khan og hans Søn Schokun, hvilke han dog begge 
overvandt. Denne Scier vakte hans Herſteſyge: i mindre 
end 22 Aar undertvang han Riget Tangut og en ftor Deel 
af China, bragte det mægtige chowaresmiſte Kige i Indi— 
en og Perſien under fin Magt og gjorde Erobringer til dybt 
ind i Rusland og til Dnieper, , Ingen Erobrer har under⸗ 
kaſtet fig faa mange FolFeflag: - Hans Herredemme ſtrakte 
fig over efLand, der fra Syd til Nord udgjorde 500 Mile øg 
fra Oſt til Left det dobbelte: Af denne Grund antog han 
1206 Navnet Dfebingis= Khan I: den ſtorſte Shan, unter 
hvilket Navn han er mere bekjendt end under fit egentlige 
Mavn Tem ud ſchin. Hans fire Sønner, ſom han uds 
nævnte fil fine. Generalſtatholdere, kappedes om paa 
det noiagtigſte at udfore hans Befalinger og bidroge til 
hans Seire. Han ruftede fig til et Tog mod China, daen 
Sygdom borfrev ham midti hans Triumpher. Han døde 
1227. Han forftod ligefaa.godt af beherſte Foli ſom at uns 
derkaſte fig dem. Han gav Zatarerne Love: WERgteſtabs⸗ 
brud biev firaffet faa meget haardere ſom Polygamie var 
tilladt. En ſtreng Diſciplin indførtes ved Armeen. Des: 
uagtet var hans Regjering en neſten uafbrudt Kjede af 
belæggelfer, Stader forſtyrredes uden at opbygges 
igien; deg lagde han Grunten til Bokhara og tilled at 

… gienopbygge nogle andre Gtæder, Han deelte fine Stater 
mellem fine, fire Sonner. Han erflærete fin tredie Søn 
Dfiar for Stor-Chan afZatariet, og dennes Efter—⸗ 
kommere regjerede i det nordlige China til Midten af det 
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14de Aarhundred. Tſchuſchi ſik Turkeſtan, Bactrias 
na, Aſtrakan og Usbekernes Land. En Søn af denne ved 
Navn, BatuKhan trængtefrem i Polen, Dalmatien 
og Ungarn, ja felv til Conſtantinopels Porte. Tatarfyrs 
ſterne paa Krim og Usbekernes Khaner nedſtamme fra ham. 
Tulien anden af Dfchingis-Khars Sonner, etholdt ales 
rede i fin Faders Levetid Perſien, Koraſan og en Del af 
Indien. Dſchagatai, den fjerde" Søn herffede i 
Transoxiana, en Deel af Indien og Thibet. — Gaubel 
har forfattet Dfchingis:Khans Hiftorie med megen Lærdome 

Dualismus, Dualift. 1) Den philoſophi⸗ 
fe Synsmaade, fom grunder og henfører Tingenes Veeſen 
paa fo uligeartede Principer, hvoraf det ene et fan udledes 
af det Andet, nemlig det Ideale og Reale eller den materi— 
elle og tænkende Subſtans, kaldes Dualismus. Den kan 
være dogmatiſt, critift eler ſkeptiſt. Den 
(metaphyſiſt) pſychologiſte Dualismus indftrenker figrtil 
åt antage to forſtjellige Principer dos Menneſtene. Hvo, 
der antager denne Synsmaade kaldes Dualiſt. Hvo, der 
fun antager begge Principiers Forſtjellighed og Modfæts 
ning, for ſaavidt ſamme vifer fig for Bevidſtheden, kaldes 
empiriſt Dugliſt; hvo der anfeer denne Modfætning for 
virÉe'ig ſelv uden for vor Bevidſthed, er transſcendental 
Dualift.  Dualismus modſettes Monismus, fom ev 
enten Idealismus celler Realismus, Spiritualismus ellev 
Materialismus.- Dualismus var alerede før Chr. Fodſel 
herſtende i Orientens Religioner, 2) I Theologien kaldes 
deres Lære Dualismus, ſom fun tilkſende nogle faa Salig⸗ 
hed, men alle andre evig Fordommelſe. 

Dublin (irſt Balacleigh) Hovedſtaden i Kongeriget 
Irland, i gt Grevffab af ſamme Navn ved Udføbet af. Flos 
den Liffey." Vicekoͤngen eller Stadtholderen i Irland (Lerd 
Lieutenant of Ireland) reſiderer her. Staden er velbyg—⸗ 
get, driver betydelig Handel og har 200000 Indb. Hovede 
gaden Sackville faldet, er Fengelſt Miil lang og en af de 
pregtigſte i nogen europeiſt Stad. Dublin haret Univers 
ſitet, et Arſenal, et Invalidehoſpital, en Bors og andre 
offentlige Bygninger og Anſtalter. De herboende Kremme— 
te ere for det meeſte fun Agenter for engelſte Kjøbmænd , 
Tom de dog fun overlade nogle faa Procent. — 1711 
afbrændte hele Skatkammeret med alle Brevſtaber og Do» 
cumenter. j 

Dublone ogſaa Duplone, Doublon, Doppia, 'en . 
ſpanſt Guldmynt af 2 Piftoler, gielder omtrent faa meget 
fom en Louisd'or eler 4 Specier. ; ' 
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Du Boccage, Madame, (fee Boccage). 

Dubois, egentlig Du Bois (Guillaume) ver 
en Søn af en Apothefer i Brivesla-Gaillarde i Redre- Li— 
moufin (nu Correzze Dep.) og blev født 1636. Han kom 
tidligt til Paris og blev halv Sekreteer og halv Betjent. hos 
Preſten fil St. Euſtatius, derpaa Forelæfer og fiden Hof» 
mefter hog Hertugen af Chartres. Han vidfte at erhverve 
fig hans Fortrolighed ved at førge for hans Forlyftelfer. 
Dette var vift nok ogſaa den enefte Maade for ham at er— 
holde den paa, thi mere fraftødende Cgenffaber end Du⸗ 
bois havde, lade figineppe tænte. Med et ildejfabt Legeme 
forbandt han den meeſt uædle Anſtand, Hvori hang forrige 
lave Forretninger og Gemeenſtab udtrykte fig; en ſterk 
Stammen gjorde ham næften uduelig til Converſation, og 
albrig var han mere modbydelig end naar han vilde behage. 
Da det var ham umuligt at viſe en fiin Opforſel blev han 
lav og krybende. — Desuagtet blevhan1693 Abbed i Ste 
Juſt til Belønning, fordi han havde bevæget fin. Glev til 
JEgteffab med en Froken af Blois. I Mad, Maintenons 
Memoirer fortelles, at Kongen, da man fagde ham at Dues 
bois var meget hengiven til Fruentimmer, Viin og Spil, 
ſtal have fvaret: „det Fan vel væres men han binder fig. 
aldrig, bliver aldrig perialiferet og faber aldrig,” Tager 
man diffe characteriſerende Ord t Betragtning , vil man 
mindre forbaufes over den glimrende Lykke, ſom Dubois 
naaede. Han opfvingede- fig til Statsraad , "blev 1715 
Kongens befuldmægtigede Minifter i London, blev 1720 Era 
kebiſtop af Cambrai, 1721 Cardinal ag Aaret derpaa forſte 
Statsminiſter og udnævnt til Æresmedlem af Videnſtaber⸗ 
nes og de ſtjonne Kunfters Akademie. Fontenelle, La 
Motte, Voltaire og Flere kunde dengang, ei nokſom ophsie 
ham. Dubois havde foruden Erkebiſpedommet Cambrai 
endnu 7 Abbedier, en aarlig Indkomſt af 2 Millioner og 
Uforſtammenhed nok til at modtage fra Engelland en Penz 
fionaf 1Mill., der blot kunde være en Belonning for Tors 
Tæderie. Dubodis var imidlertid mere begjerlig end gjers 
rig: han holdt et prægtig Huus, hvor Alt var indrettet 
paa det Keſtbareſte. Dog biev han undertiden plaget af / 
Utilfredshed, og da onſtede han hellere at leve i fjerde Eta⸗ 
gemed 400 Dalers Indfomfter end væreden førfte Mand i 
Riget neſt Køngen. Hvor kunde ogen SMinifter være lyk⸗ 
kelig, der var fræf nok til at indprænte Regenten den 
Erekkelige Grundſetning: „For at være flor maa' man 
væreen ſtor Forbryder.“ En anden af hans Gruntfæts 
ninger var, at der gaves ingen Retſkaffenhed blandt Mæn 
øg ingen Dyd blandt Qpinderne, og et man i Forretnins 
ger burde foretræffe duelige og kloge Hoveder for ærlige og 
retſtafne Menneſker. Han døde den Jode Aug. 1723 ef 
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Følgerne af fine Udfvævelfer. Ham var en Mand af em 
omfattende Aand, Bøielighed, Rigdom paa Ideer og Ener— 
gie i deres Udførelfe, men tillige udmerkethved de hæsligfte 
Lafter, fornemmelig Vellyſt, Irreligioſitet, Heftighed, JÆEres 
Tyge 2c.'og vanærede ved fin perſonligeſCharacteerſdetlfranſke 
Cabinet ved af vetjene fig af offentlige Løgne og Bedrage= 
vier, Beſtikkelſer og de ſtjendigſte Perfoner og Midler, 
maar han blot derved kunde nage Maalet. Imislertid 
Fyldte man ham og en trediveaarig Fred med Engelland, 
der var meget fordeelagtig for Frankerigs Vel. Han blev 
begraven med megen Pragt i Kirken St. Honoré i Paris, 
hvor — Mauſoleum, et Vark af den berømte Couſtou, 
er at ſee. 

Du bos, egentlig Du Bos (Jean Baptifte) een af 
de førfte franſte Afrthetifer ſom berigede Kunſternes Theo— 
rie blandt de Franſke ved fin Sammenligning mellem Poes 
fie og Malerie (Reflexions fur la Poéfie et la peinture, Paris 
1719. Han var fødti Beauvais 1670, ſtuderede her og i 
Paris, blev 1695 anfat i Bureauet for de udenlandſte Sas 
ger under Minifteren Torch, fom lod ham beførge vigtige 
Forretainger i Tydſtland, Italien, Engelland og Hollands 
Paa diſſe Reiſer ſamlede han fine Erfaringer om Kunſterne 
og fremfatte dem i hiint ovenomtalte Værk, Efter fin 
Tilbagekomſt erholdt han et Canonicat, en Penſion øg en 
Plads ſom beſtandig Sekreteer ved det" franſte Akademie. 
Han har og gjort fig bekjendt ſom Hiſtorieſtriver ved fin 
Histoire de la ligue de Cambrai (Paris 1721. 2 Vol. 12) og 
fin Histoire critique de Pétabliſſement de la monarchie, fran- 
caife dans les Gaules (Amſt. 17432 Vol. 4, Voltaire tegner 
ham blandt de Skribentere, ſom have forherliget Ludvig 
14des Regjering. Han døde i Paris 1742. 

Ducange eller rigtigere Du Cange feer D Us 
fresne. ẽ 

Ducas, en fornem greſt Familie, ſom gav den bys 
zantinſke Throne fo Keifere, nemlig Conftantinus., 
Ducas, der regjerede fra 1059 fil 1067 og "hang 
ældfte Søn Mi chaelDucaé, derregjerede fra 1071 
til 1078. Fra denne Familie nedſtammer og den byzan— 
tinffe Hiftorieffriver Joh a nnes Ducas, fom- efter 
Conſtantinepels Erobring 1453, begav fig til Lesbos, hvor 
han traadde i Tjeneſte hos denne Oes chriſtelige Beherſke— 
re. Efter Øens: Erobring: af Tyrkerne helligede: han fig 
den bygantinffe Hiſtorie, ſom han har fortfat til 1462, 

Ducat, en Guldog en Solvmynt. Hos os er bet 
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en Guldmynt af næften 2 Speciers Verdie. I Italien log 
Spanien gives der Sølvducater af ringere Værdie, 
Rusland og Norden vare de hollandſte Ducater fordum mes 
get. gangbare. Exportationen af hollandſte Ducater var 
derfor en vigtig Handelsgreen. Navnet ſtal have fin Ops 
rindelſe af en vis Longino, Duca, Fyrſte i Rayenna- i det 
éte Aarhundred eller af de venetianſte Ducaters Omfſkrift: 
fit tibi, Chriſt, datus, quem tu regis, iſte Ducatus. Viſt er 
det, at de førft ere prægede i de italienſte Herrugdemmer, 
ifær i Apulien. 

Ducaton. TI) En hollandſt Gyldmynt omtrent 
5 Specier og en Sølvmynt omtrent 1 Specie. 2) En franſk 
Gølvmynt af Dutats Værtie. 3) Cnitalien Mynt, lis 
det ringere i Verdie end den hollandſte Sølv: Ducaton, 

Duchesne eler Du Chesne (André) lat, 
Chesnius, Duchenius, en berømt franſt Hiftorieforjfer og 
Samler, fom man derfor ofte har faldet: den franſte Hiftos 
ries Fader, Han blev født 1584 i Iſsle Bruchert i Tourai⸗ 
ne, ſtuderede i London og Paris, blev opheiet til fongelig 
Geograph og Hiſtoriograph og døde 1640. Fortrinlig vigs 
tig er hans ſtore Samling af franſte Hiſtorieſtrivere (Scrip- 
tores rerum francicarum in 4 Tom, Fol,, hvilke hang Gen 
tilfsiede den femte af fin Faders efterladte Papirer), til 
hvis Fortfættelfe den franſte Regjering flere Gange har ops 
fordret; hang Scriptores rerum normannicarum ab a 838- 
1220 og Hans mange genralogifte Bærter, hvorved har ops 
Iyfte Frankerigs Hiſtorie, Antallet af hans Skrifter er 
meget fort; nogle udgav hans Søn efter hans Død. 
Han ſtal have efterladt: meer end hundrede Folianter i 
Haandſkrifter. f 

Duclos (Charles Dineau), en berøme franſk SÉris 
bent, Gøn af en Hattemager, blev født 1705 i Dinanti 

- det gamle Bretagne, Han erholdt en god Opdragelſe i 
Paris og vifte tidlig fine lærde Kundſkaber. - 1739 blev. han 
Medlem afj Indſtrifternes Akademie og 1748 Medlem af'og 
Tort derpaa beſtandig Secreteer ved det franſte Afademie. 
Omendſtjsndt han havde nedfat fig i Paris, - valgte hans 
Fædreneftad ham dog af Agtelſe til- Maire 1744. Endnu 
ftørre Wre vederfaredes ham 1755. Stænderne i Bretagne 
erholdt nemlig til Belonning for den Iver, de havde viiſt 
for Kongerigets Vel, Befaling at nævne den iblandt dem, 
ſom havde viift fig meeft værdig til den fongelige Maade. 
Ducles blev eenſtemmig nævnet af tredie Stand og ophøiet 
i Adelſtanden. Ci længe før fin Dod udnævntes han i 
Voltaires Sted til Hiftoriographe de France. Han døde i 
Paris 1772. Ductos evtoegværdigt befjendt ſom Roman⸗ 
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digter, Characteriſtiker, Memoireſkriver og Grammatiker. 
Til bang bedſte Romaner hører Confeffions du Comte de B** 
(1741. 12). Blandt hans Memoirer ere de vigtigſte. 
Mémoires fur les moeurs du 18me fiécle, (1751 12). Dette 
Vært indebolder mange fine og fræffende Bemærkninger 
ifær over Quindekjsnnet og Kjerlighed: dog mangler det 
i der Hele Intereſſe. Hertil -høre hang Canfiderations fur 
les moeurs de ce ſiécle (1749. 12) i famme Maneer ſom 
Bruyeres Characterer, fulde af træffende Characteertegs 
ning og dyb Mennefelundfkab. Begge ere ofte trykte. 
Ogſaa hans Hiftoire de Louis XI (førft udgivet 1745, 3 Bind 
12) er et fortrinligt Værk, der deg ftaaer langt tilbage for 
hans Monfſter Tacitus og indeholder mere Ræfonnement 
over Europas politiffe Tilſtand end Fremſtillelſe og Details 
Den fiørfte hiſtoriſte Værd have-hans Memoires ſecrets ſur 
les regnés de Louis XIV er XV, " Dette Vark udarbei⸗ 
dede Duclos ſom Frankerigs Hiſtoriograph, ba ban ei ſom 
Boileau og Racine vilde nyde Indkomſterne af denne Poſt 
uden af gjøre noget derfor. Det udkom førft 1791 og bæs 
rer det umiskjendelige Stempel af Forfatterens Sandheds— 
kjerlighed. Stilen er i dette Værk bedre end i Forfattee 
rens øvrige Skrifter. Endelig har han og udmærket fig 
ſom Sprogforſter i hans Remarques fur la Grammure genéra- 
lede Port royal (1754. 12). Deſeſſart har ſamlet hans Ver⸗ 
fer; Oeuvres complites de Duclos» Paris 1816, 10 Vol, 8. 
Det fidfte Wind indeholder Fragmenter af en Selybior 
graphie. 

Du Deffand (Marie de Vichy Gamrond, Mar: 
quiſe) født 1697 af en adelig Familie i Burgund, blev op⸗ 
dragen i Klofteret Magdalena von Tresnel i Paris, og uds 
viklede alerede i fin tidlige Ungdom de elſtverdige og glim— 
rende Egenffaber, ſom gjorde hende berømt, Hendes For⸗ 

ældre giftede hende 1718 med Marquis du Deffand, dog var 
dette Egteſkab fun af fort Varighed. Det Paaſtud, 
ai hun ei funde befinde fig vel hos en Mand af faa megen 
Characteerſvaghed, var tilſtrekkeligt for hende til at Tille 
fig fra ham, men den fande Grund ffal bade været; en 
tidligere Kjerlighed. Da hendes Bedſtemoders Død ſtaffe— 

de hende en aarlig Indkomſt af 4000 Livr., fønderrev hun 

bet forhadte Baand, men havde dog den Krankelſe at fee fig 
tilfidefat af fin forrige Elffer og udſattes for Publifums 
Spot. Man frikjender hende ei gandſte for Deeltagelſe i be 
udfvævende Galanterier, ſom dengang herſtede ved det 
franffe Hof; nogle paaſtaae endog, af hun var en Gjens 
ftand for Regentens (Hertugen af Orleans) udfvævende Lis 
denſkab. Hun levede fiden if et fortroligt Forhold med 
Préeſidenten Genault, hvilfet vedvarede fil hans Død 
1770. Ved ben aandrige Hertuginde af Maines glimrende 

| 
| 
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Hof kom hun i Forbindelſe med Voltaire, Polignac, Fone 
tenelle, La Motte; Mad, de Lambert; Mademoiſelle Delau⸗ 
nay og Mad, de Staal. Siden begav han fig igjen til 
Hovedſtaden og forſamlede om fig de meeſt udmerkede frans 
fÉe ſaavelſom fremmede Lærde ſom Diderot, Henault, Her⸗ 
tugen af Choiſeul, David Hume, Horace Walpole Mons 
fesquieu 2c.  SMMen et ſtort Onde mødte-hende; hun blev 
blind. Alerede i Aaret 1752 funde hun ei mere fÉrive 3 
en Reife fil Gamrond til hendes Broder blev uden Virl— 

ning. Endnu før hendes fuldkomne Blindhed var betjente, 
ſteeb Voltaire tilFormont: „Hvad de figer mig om Made 
du Deffands vØine , foruroliger mig meget. De vare før 
faa ſtraalende og ubeffrivelig, ſtjonne. Hvorfor ſtal man 
da netop ſtraffes ved vet, hvormed man har fynder! Holl⸗ 
Tet Raferie af JMaturen at tilintetajøre fit fejsnnefte Vært, 
Dog den ſtakkels Du Deffand beholder jo fin Xand, og 
denne er endnu langt ſtisnnere end hendes PHine.“ Yn 
digheden i hendes ſtjonne Træt vetblev uagtet hendes 
Blindhed og man fandt hende endnu elſtverdig, da hun 
var gammel: Det var førft i det Tite Aar af hendes 
Blindhed at Walpole gjorde Bekjendtſkab med hendes 
Man Fan intet mere indtagendk fænfe fig end. hendes Bres 
ve fil denne Wen. Med Yespinaffe ſtuttede hun et fÉjønt 
Venſkabsbaand; hun giorde hende det Forflag uagtet des 
tes ulige Alder at leve ſammen, men efterat have levet 
10 Uar ſammen, ſtildtes de ad 1764, efter Marmontet 
paa en ei gandſke venſkabelig Maade. En blid Død bort» 
ryttede hente ben 24 Sept, 1780'i hendes &4de Aar. Hur 
blev efter fit eget Ønfie begravet i Kirken St Sulpice uden 
alle Hsitideligheder. Alerede i fit 16de Aar ytrede hun 
Toivl imod det chriftelige Religions Syſtem, hoilket dens 
gang meget foruroligede hendes Forældre; de ſendte den 
berømte Maffillon til hende for af bringe hende til en ans 
den Mening. „Men, ſtriver Walpole, Prælaten forbaus 
ſedes mere over hendes Forſtand og Sfjønhed end over henses 
deg Kjetterie.“ Mad, Neckers Memoirer indeholder færs 
deles interesſante Anecdoter vm Du. Deffond. Hendes 
Breve, Digte, Epigrammer og andre Smaating eve paa 
flere Maader famlede, Hendes Breve til Walpole, der 
erfarede hendes inderſte Tanker, og nogle andre gobe Ven— 
ner, exe udkomne 13812 i Paris i 4 Bind og ſtjenke en ſtor 
Nydelſe. Mange af dem førev og dieterede fhun i fine 
ſovnlsſe Mætter, derfor fagde hun og: mes insommes devjen= 
dront mes bonnes nuits. j 

? ' 

— Duegna, Duenna, hos Spanierne en bedaget Daz 
me, Tom har Opſigt over unge Fruentimmer og ledſager dem 
Overalt for at paſſe pag dem, 
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Duel eller Tvekamp er den Skik, ved Vaaben ſelv 
atafgjøre en Uenighed, der er opkommet mellem to Perſo— 
ner. Skeer det efter en foregaaende Udfordring er det en 
forfætlig eller egentlig Duel; er dette ei Tilfældet og Per— 
ſonerne gaae lige fra Ordvexel til Voldſomheder, Falder 
man Zvefampen en Rencontre. Da Fyldeftgjørelfet Stas 
ten for tilføjer Fornærmeife Fun fan gives ved Retten, 
faa ere Dueller en Forbeydelſe mod Statslovene, fom ders 
for og beſtemme Straf for Dueller, hvilken bog fjelden ude 
føres. Hoverken Straffen eller det Urimelige i Dueller, 
har funnet hæmmet denne fra Middelalderens Barbarie 
nedſtammende Sktik; faa dybt have den falſte Wres For— 
domme flaaet Rødder. Almindeligſt ere Dueller i Milis 
tairſtanden. 

Duero eller Douro, fordum Durius, een af Ho— 
vedfloderne i Spanien og Portugal, udfpringer paa Grænds 
fen af Aragonien ved Bierget Zubeda i Gammel: Caftilien, 
ei langt fra det gamle Rumantia; den adſtiller Gaſtilien 
fra Leon, løber omtrent 120 Mile, optager en Mængde min: 
dre Floder og falder udi det atlantiſte Hav ei langt fra den 
portugififte Stad Portos 

Duet, et lille Toneſtykke, ſom har to forſtjellige 
Hovedſtemmer. Er det et Inſtrumentalſtykke, enten det 
accompagneres af cen eller flere Stemmer, kaldes det en 
Duo. Dust i indſtrenket Forſtand falder man i Opes 
raer, Cantater ꝛc. «t Loneſtykke med to Hovedſyngepar⸗ 
tier, 

Dufresne eller Du Fresne (Charles) Herre 
af Cange, derfor ofte faldet Ducange, en berømt franſt 
Litterator, meget fortjent af Middelalderens, men ifær 
fit Fædrenelands Diftorie, ſaavelſem den byzantinſte His 
ftorie, da han har udgivet og oplyft adffilige byzantinſte 
Hiftorifer. Han blev født 1610 paa et Landgods ved Ami— 
ens og nedſtammede fra en fornem Familie Han lagde fig 
efter Videnſkaberne 1 Jefuitercollegiet der, fiden i Orleans 
og Paris. Her blev han 1631 Parlamentsadvolat og 1645 
kongelig Skatmeſter i Amiens, hvorfra en Peſt 1668 fordrev 
ham til Paris. Her helligede han fig gende Litteratu— 
ren og udgav fine ſtore Værter fornemmelig fine Gloffarier 
over Middelalderens og den nyere Tids Græcitet og Latinie 
tet, hans hiftoria byzastina illustrata (Paris 1680), Zonaras 
Annaler, Middelalderens Numismatik m, m. Han døde 
7688. Renaudot har beffrevet hans Levnet. — Abras 
ham AlerisQuinaultDufresne; een af de 
ſtorſte franſte Skueſpillere, debuterede meget ung fom Læs 
ge i Crebillons Electra (1772). Herlig udruſtet af Natus 

Ls 
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zen, fuldkommengjorde han fit Talent i Ponteuils Stole 
og gjenoprettede den efter den ftore Barons Bortgang fors 
faldne Smag i Declamationen, 

DufresnoyelerDu Freanoy (Charles Al⸗ 
fons) Maler og Digter, var født i Paris 1011, ftuderes 
de, de gamle Sprog, Anatomie og Perfpectiv og lærte 
Begyndelſesgrundene fil Maleriet i Skolerne Perriers og 
Vouets. Ei begunftiget af Lykken gif ban 1633 til Rom 
og fandt deri Mignard enuadftilelig Ven, i hvis Selfkab 
han nød: den italienſte Stoles ſterſte Meſterverker. 1653 
gif han tilbage til fit Fedreneland og levede der i ſtedſeva⸗ 
rende Forbindelſe med Mignard til fin Død 1665. Hang 
Malerier ere blevne ſjeldne. Han føgte at forherlige Mas 
lerkunſten ved et latinjt beſtrivende Digt, ber er bleven be— 
romt og flere Gange fryit, uagtet det i det Hele er tørt. 

Dufresny(Carl Riviere) født i Paris 1648, Mar 
holdt ham for en Defcendent af Henrik 4de, ſom han og vire 
felig lignede. Han befad udmerkede Talenter og Smag 
for Kunſterne iſer Muſik og Tegning. "Uden Stift, Pen— 
ſel eler Æjever forſtod han at forfærdige de ſtjonneſte Bil⸗ 
leder, ved at fætre dem ſammen af Kobberſtykker, hvoraf 
han tog enkelte Grupper og Dele af Menneſter, Dyr og 
Planter. Ingen: overgik ham i Haveanlæg, Herfor blev 
han anjaf fom Opſynsmand over de fongetige Haver og fif 
Tilladelſe at anlægge et Speilfabrik. Den ubeffrivelig od⸗ 
fle Dufresny afftod dette Embede for en ubetydelig Sum 
til en anden og folgte paa famme Tid en Livrente, Ludvig 
Ide havde udſat for ham, for 3000 Liv. Derfor fagde ogſaa 
Kongen; „der 'er to Menneſter, Jeg ei fan gjøre rige, Dua 
fresny og Bontems.“ Begge vare Kongens Kammertjene⸗ 

re. Dufresny forlod dog Hoffet, efterat han havde ſolgt 
alle fine Embeder, Han kunde ei finde figi Hoffets Tvang, 
thi han eiſkede Friheden i den Grad, at han altid havde fiz 
re Bævelfer for at man ei ſtulde fage ham fat, naar han 
vilde være alene. I Paris arbeidede han tilligemed Reg⸗ 
nard for Theatret, og man fan ei fradomme ham ſtor Kund⸗ 
fab om MennefÉer og Sæder ſaavelſom Fiinhedz dog nage— 
dehansei den Munterhed og det Liv i Foredraget og den 
Styrke i det Comiſke fom Andre paa hans Tid. Hans Lyſt⸗ 
ſpil hsre desuagtet til de fortrinligfte franſte Converfatiz 
onsſtykker og udmærke fig ved den Kunſt at udpege det 
Latterlige ved Charactererne, felv hvor det et bemer—⸗ 
kes i det virtelige Liv. Aar 1710 fik han Privilegium paa 
den galante Merkurz han bearbeidede den med megen Vit— 
fighedogmunterLune, men opgav den igjen mod en Penſion. 
ans Værter ere udkomne i 6 Bind i Varis og ffiente 
en opmuntrende Lecture, pan var tø Gange gift: og mar 
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tan ſige åt han gjorde bet begge Gange for at hjelve ſig paa 
Fode igijen. Jovrigt havde han en ubyre Lytte ialle fine 
Forlegenheder. Da han endelig var udemalle Gjelpemids 
ler, overrafte han Regenten (Hertugen af Orleans) et 
Bonſkrift, og Law maatte paa Prindſens Befaling udbetas 
le ham 200000 Franker. Herfor opførte ban den nydelige 
Bygning, fom er befjendt under Navn af Plinius's Huus, 
Dan døde i Partis den bte Oct. 1724. 

D ughet (Cafpar) af de Franſke Faldet le Gafpre, 
ogſaa Pouſſin, fordi han varen Diſcipel og Slægtning af 
Mic. Pouffin. Han var født 1613 i Rom og alle hans Ma= 
lerier ere Udfigter fra Rom og den omliggende Egn. Heri 
var han faa udmarket, aft han tilligemed den jamtidige 
Salvator Roſa og Claude Geleé eller Lorrain, … regnes 
til Triumviratet af de ſtsrſte Landſtabsſsmalere. Han døz 
de 1675. 

Duguay Trouin (René), een af fin Tids ſtorſte 
Soemcend. Han var født i St, Malo den Jode Juni 1973 
og var Son af en rig Kisbmand og duelig Søemand. Aar 
7689 gjorde han fom Volonteur fit førfte Feldrtog. Hans 
derved udvifte Mod bevægede hans Familie tilat betroe ham 
et Sfib paa 14 Canoner 1691. Han var dengang 18 Aar 
gammel, Dreven til Irlands Kyfter, nyttede han Tilfæk 
det, tog et Skib og opbrendte to, uagtet et betydeligt Ans 
tal fiendtlige Tropper føgte af hindre det. — Engang blev 
Han fangen og bragt til Plymouth; der vandt: han de ene 
gelſkte Fruentimmers Kjerlighed; de ſtaffede dam hans Fri-= 
hed, ogigranterig fik fingvelr tilbage. Kort derpaa gjorde 
han nof. et Krydstog mod de engelffe Kyfter og tog to 
Krigsſkibe. Gan opvakte nu Regjeringens Opmerkſom⸗ 
hed. Ludvig 14de fendte ham en Kaarde. Han vedblev 
at.tage engelffe og hollandſte Skibe ved Irlands Kyfter, 
Aar 1696 erobrede han en ſtor Deel af en under Waſſenaͤr 
udløben hollandſt Flaade. Han befæftede fig tedſe mere ; 
Kongens Yndeſt. Da han Engang ved en Beretning om 
en Zræfning fortalte, at han havde befalet STibet H æder 
at følge fig, ſagde Kongen: ben vil altid blive Dem. fro. 
Aar 1697 indtraadde han i ben fongelige Marine under 
Titel af Capitain. J den fpanffe Krig udmærkede han fig 
paa nye faaledeé, at Kongen ophsiede ham F Adelftanden, 
„thi han havde, faa heed det i Patentet, erobret flere end 
300 Koffardieſtibe og 20 Krigsſtibe. Ved Erobringen af 
Rio Janeiro indbragte han Kronen over 25 Mill. Han 
vat bleven Nationens Mand; Alle vilde fee ham. Han 
erholdt en aarlig Befoldning af "2000 £Livregs- 1000 havde 
han iforveien.  Duauay ſtrev Minifteven til: „Jeg er bes - 
lønnet mol, naar mine Officerer ere def," og bad at be 
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9000 Livres maatte tilftaaes hane anden Capitain. Under 
Ludvig 1s5de gjorde han fit Fedreneland vigtige Tienefter i 
Levante og det midtellandfØe Hav. Lan døde t Paris den 
27de Sept, 1736, eg hans Memoirer udkom 1740 i Paris i 
4 Bind. ; 

Dugommier, franſt General, født 1736 paa Øen 
Martinique. 1789 blev hanudnævnt fif Oberft for Øens Na⸗ 
tionalgarder og forſparede Fæftningen St. Pierre mod Bés 
mes Nogen Tid efter fendtes han til Frankerig for at 
øge om Underftøttelfe for Patrioterne. Han antom 1792 
og afflog at indtrede i Conventet ſom ColoniensDeputerede. 
Aar 1793 anſatte man ham ſom Brigadegeneral og ſiden 
ſom General en Chef ved den italienſte Armee, hvor ban 
tilfægtede ſig adſtillige Seire over den oſterrigſt-ſarxdiniſke 
Armee. Ved Beleiringen af Toulon,” fom var ham overs 
dragen, opførte han fig med ftørfte Tapperhed og aabnede 
fig efrev uafbrudte Fegtninger og 5 Dages og Netters veds 
varende Anftrængelfer Portene. 1794 blev han Overanforer 
ved Oſtpyrengerarmeen og erholdt lige faa hurtige fom af» 
giørende Fordele over Spanierne; men han" faldt den 17de 
Rov 1794 i Zræfningen ved St. Sebaftian i det Hieblik han 
begyndte at tilbagetrænge Spaniernes venſtre Flsi. Bet 
var Dugommier, ſom forſt gjorde Velfærdscommiffionen 
opmærffom paa den unge Bonaparte. „Han er en Offi—⸗ 
cier af ftore Talenter, ſtrev han Megjeringen til, og hvis 
man ei førger for at befortre ham, vil han felv førge 
derfor. - 

DuhamelduMonceau (Henri Louis), Ina 
fpectør ved Marinen og Medlem af Videnſtabernes Akade— 
mieiParié, var født i Pithiviers i Frankerig 1700 og 
helligede fit hele Liv til at udbrede de Kundſtaber, ſom 
fremme Agerdyrkning, Handel, Søvæfen og Kunſter. pan 
gjorde mange nye Jagttagelfer og nyttige Erfaringer i 
denne Kreds og var Gen af be førfte i Frankerig, ſom hæs 
vebe Agerdyrkaingen til Videnfkab. Han gjorde mange 
Forføg, hvilke Produkter der ifær paffe for ethvert Clima 
og hvorledes man bedft kunde plante dem; ban opfandt vas 
rigere og mindre koſtbare Redffaber og meddeelte fine Er⸗ 
faringer i mange SÉrifter f. Ex. over Skibs bygningskunſt, 
Agerdyrkning, Forſtvidenſtab og Technologie. Han de⸗ 
de 1782. 

-Dujardin (Garl) en hollandſt Maler, født 1640 
i Amſterdam øg død 1674 i Venedig. Han var en Diſcipel 
af Berghem og uovertræffelig 1 Landffaber, Dyrſtykker og 
Bambøcciader. J Italien befÉjeftigede han fig med fin 
Kunſt og med Forneielſe. Han var Medlem af ef lyſtigt 

hj 
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akademiſk Selffab i Rom, Faldet „Bukkeſtjegget,“ og hans 
Bambocciader bleve i Italien foretrukne alle andre af 
hans Nations. Hans Malerier have Aand og Harmonie og 
hars Colorit Har hans Lerers Zone: De bleve dyrt betal» 
te f. Cr. hans Malerie af Charlataner med 18300 Livr, 
Der gives en Samling af ham af omtrent so Blade, Hans 
—— ere ligefaa vanſtelige at bekomme, ſom de ere 
øgte. i 

D ulon, en blind Flsitefpiller, født i Oranienburg 
ved Havel, Alerede i den førfte Uge af fit viv miftede han 
Synet ved en uduelig Øienlæges Behandling; desuagtet 
udviklede han fit muſikalſke Talent faa hurtigtog lykkeligt, 
at han alerede i fit 13de Aar kunde lade fig høre med Bifald 
paa Fløite i Tydſtlands betydeligfte Stæder, Han compos 
nerede felvved af dictere i Pennen med den yderſte Nøiags 
tighed uden af bruge noget Inſtrument. Hofraad Wolke 
lærfe 1796 ben blinde Virtuos et ham gandſke fremmed Als 
phabet og Taltegn, faa han kunde læfe og fammenfætte de 
følelige Letrer, angive Tal, ſom vare fatte af andre og 
gjøre Regneexempler. En meget intéretfant, ſtjondt noget 
vidtløftig Levnetsbeſkrivelſe af denne mærfværdige Fløites 
ſpiller har man i to Bind, udarbejdet af ham felv, men 
udgivet af Wieland, Zuͤrich 1807 og 8. 

Dumas (Mathieu) var i Begyndelſen Officier ves 
Regimentet Languedoc Infanterie, anſattes derpaa i Krigs— 
raadet og fiden fom Oberft i Amerika. I Begondelſen af 
Revolutionen fom han under Lafayette til Pariſes Natio— 
nalgarde. I Sept, blev han af Seine og Oiſe Dep. uds 
nævnt til Deputeret veb Lovgivningen og blev een af Hos 
vedmændene for Feuillantismens Klubber. Han hørte til de 
Moderate, I Januar og April 1792 anvendte han Alt for 
at hindre Krigserflæringen imod Keiſeren. Den 6te Upr. 
1793 blev han ved et Dekret fat under Opfigt af Fuldbyrdel⸗ 
ſesraadet. Han forfvandt under den hele revolutionere Re⸗ 
gjering. I Sept. 1795 kom han i de Gamles Raad og havs 
de Deel i nogle Militærdebreter, Den 3die Nov. 1796 afs 
gav hanen Beretning om de Krigsraad, ſom fulde opret- 
tes i Armeen, og omtalte ved denne Leilighed General Mo— 
reaus Tilbagetog med den tilberlige Røeg. Den 28be Juli 
1797 talte han ſterkt mod de Troppers Rermelſe, fom Dis 
rectoriet Taldte til Egnen af Hovedſtaden og blev den ste 
September af det ſeirende Triumvirat dømtes til Des 
portation. Den 4 Sept. flygtede han fra Paris under Ma— 
ſken af en vagthavende General, der underføgte Pofterne og 
gik til Tydſtland. Aar 1799 udgav han en Journal i Hams 
burg under Titel: Précis des événemens milit,, hvilken 
var meget vel. ſtreven og befræftede hans dybe Kundſtaber i 



* Dum 161 

Krigskunſten. Efter den 18de Brumaire vendte han tilb-⸗a 
ge til Frankerig. 1800 begav han fig til Leiren ved Dijon, 
blev Chef ved Generalftaben, forden anden Reſervearmee 
og bivaanede i denne Egenſkab Feldttoget i Schweitz 1801, 
Den 20 Juli traadde han i Statsraadet for Krigsdepar— 
tementet. Det var ham, fom i Xuauft 1802 forelagde Pias 
nen til Wreslegionen. Fra denne Tid blev han ophoiet til 
Diviſionsgeneral. Derpaa til Chef for Generalſtaben 
i Leiren ved Bruͤges fif Titel af Commandant ved Wresle— 
gionen-og blev valgt til Prinde Joſephs Kammerherre, 

- Bed Slutningen af 1805 kom han til den ſtore Armee t 
Tydſkland, ved hvilken han og tjente 1809 i Generalſtaben. 
1812 ledſagede han Napoleon fil Rusland og blev Krigs— 
fange ved Dresdens Capitulation 1813. 

Dumesnil (Marie) en berømt Skueſpillerinde— 
fodt i Paris 1711. Aar 1737 debuterede hun der ſom 
Clyntemneſtra i Iphigenia. Hendes Udvortes var ei me— 
get fordeelagtigt, men hendes Spils Varme og Sandhed 
henrev uimodſtageligen. Uövertreffelig var hun ti forfvivs 
lede Mødres Roller. Gom Elytemneſtra, Agtipvina, Mes 
rope, Cledpatra fatte hun i Forbauſelſe. Da hun Cna 
gana i den zte Act af Cleopatra i det hoieſte Raſerie 
udbrød: É i 

»Je maudirais les dieux s'ils me rendoient ie jour " gay 
en bag ved hende ſtaagende Soldat hende 'et Slag med Næs 
ven i Ryggen med de Ord: 

p »Va» Chienne, å-tous les diables.“ 

Vel havde hendes Stemme med al fin Styrke ingen 
Boielighed, og hendes Gevægelfer ingen fuldkommen Yns 
de, men den uefterlignelige Sandhed i hendes Spil, fom 
lod glemme at hun var Skueſpillerinde, ſtjulte alle hendes 
Feil. Hun døde i fit gide Mat næften i Nød, For nogle 
Aar fiden udkom et Bind af hendes Memoirer. Hun vat 
en beſtandig Medbeilerſkte af den endnu mere berømte Clai— 
røn og beſtjeftigede fig i fine Memoirer at-berigtige de af - 
Clairon udgivne, $ 

W 

>” Dumouriez (C. F.) føbt i Cambray den 26de 
San. 1739. nedſtammer efter ſine Memoirer fra en Parla⸗ 
mentsfamilie i Provence, Han blev førft opdragen i Col⸗ 
legiet Louis le Grand, men for fin Sygeligheds Skyld uds 
tagen af fammeaf fin Fader, og blev i Faderens Huus , 
indtil han 1757 blev udnævnt til Krigskommiſſar ved 
D' Eftriés Armee. Siden tjente han fom Kornet ved et Regis 
ment Cavalerie. Dagen før Slaget ved Kloſter Seven blev 
han ſaaret og faldt i gangenffab, erholdt — en Cap⸗ 
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tainsplads, fil fin Afſteed 1763 og tillige Lubvigskorſet. 
Hang urolige Aand tillod ham iffe at blive ſtille. Hangik 
til Stalien, tilbød Genueferne og derpaa Paoli fin Tjeneſte 
og begav fig, da begge afflog hans Tilbud paa egen Reg— 
ning fil Corficaz derpaa gif han tilbage til Frankerig og 
forelagde Planen, hvorledes man kunde bemægtige fig 
Corfica, men blev et hørt. Han gik nu til Spanien, be— 
fogte Portugals Grendſer og udgav 1766 et Være under 
Titel: Forføg over Portugal," Da man 1768 havde beſlut⸗ 
tet Corficas Erobring, bragte han det endelig dertil at bli— 
ve anſat ſom Generalquarteermeſter ved den lille Armee, 
man lod gage derhen, Han blev derpaa Oberſt og komi 
Uenighed med alle Generaler, ifær med Marboeuf. Da 
den franſte Regjering 1770 vilde blande fig i Polens Ans 
liggender, overdrog den fam af intriguere ved Confoedera— 
tionen i Bar imod det rusſiſte Hof. Han bivaanéde 1771 
Feldttoget imod" Rufferne og vendte derpaa tilbage. til 
Frankerig. 1775 fendte man ham til Hamburg i en, Sag 
med Sverrig; men, da han overſtred de givne Förſtrifter 
biev han arreſteret og fat i Baſtillen. 1776 blev han uds 
nævnt til een afde Comiſſarer, der fulde underføge om 
man kunde anlægge en Krigshavn paa Kyſten afCanalen, og 
han bragte det dertil at man'gav ham Comandoen i Cher— 
bourg. 1788 blev han Brigadeer ved de kongelige Tropper. 
J Vinteren 1789 begav han fig til Paris, erflærede fig i en 
lille Broſchure for de dengang herſtende Grundſetninger, 
men kunde dog ef bringe det til at utnævnes ſom Deputeret 
i Mationalforfamlingen. Han gif derfor filbage til 
Cherbourg blev Gommandant for Nationalmilitfen i denne 
Stad og Gouverneur i Nedre-Normandie. Bed Aarets 
Slutning begav han fig nok Engang til Hovedſtaden og 
loda fig optage i Jacobinerclubben. Han føgte fiden at 
træde i Forbindelfe med Mirabeau, ſom han forhen i fin 
Broſchuͤre havde angrebet, Ved denne Zid blev han ans 
fat fom Maréchal -de-Camp i den 12te Armeediviſion; 
men lidet tilfreds med en Poſt, hvor der ingen Leilighed 
var til at udmærke fig, blev han i Hobedſtaden, ſmigrede 
Jacobinerne mere end nogenſinde og fif en Commando i El— 
fas under Luckner. Derfra traadde han den 15 Apr. 
1792 i Spidſen af Minifteriet for de udvortes Anliggen— 
der, Under hang førte Minifterium blev Krigen mob 
Oſterrig erklæret, Kort derpaa blev fan Krigsminiſter, 
men forlod denne Poſt inden fire Dage, da Lafayette i 
Troppernes Navn fremførte Klager over alle Miniſtrene. 
Herpaa traadde han igjen ind i Ludners Armee ſom 
Generallieutenant. J Juli gif ban til Armeen i glans 
dern under - Arthur Dillon, derpaa til den under Las 
fayette, over hvilfen han fik Commandoen den rode Aue 
guf. Han maatte flille fig imod de forenede Preuſſer, 
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Oſterriger og Emigrerede, ſom alerede dengang havde be— 
mægtiget fig Longwy og? Verdun og rykkede frem mod 
Champaßne. Han tog fin Stilling ved Grandpreé og lod de 
fem Paſſer af Argonnerſkoven befætte, men, da Paſſet 
Croix aux lois med Magt blev gjennembrudt af-Øfterrigers 
ne, tzak han fig tilbage til St. Menehould og havde en 
Fordel ved Valmy. Han aabnede derpaa Underhandlin— 
ger med Kongen af Preuſſen. J Løbet af Oct. begav han 
fig til Paris og udarbeidede med Fuldbyrdelſesraadet em 
SPian for Vinterfeldttoget. Ved fin Tilbagekomſt til Ars 
meen” udſtedede han den 24de Oct. en Proctamation til 
Belgierne opfordrede den til Opſtand mod Øfterrig og ans 
greb den åte Nov. Oſterrigerne i deres Leir ved Jemappe. 
De Re: ferlige forfvarede fig med Mod og overlode ham forſt 
Sejren efter enlang og blodig Fægtning, Han bod derpaa 
fine Tropper gage i Binterquarteer ved Maas og Roer, 
Nu udbrød hans Fortrydelſe imod Miniſteren Pache, med 
hvilfen gan under hele Feldtoget havde ligget i aabenFeide, 
baMinifferen [od Armeen live Mangel paa alle Vødvendige 
heder, Kort derpaa begav han fig til Hovedftaden for, 
hvis man fan froe hans Memsirer, at gjøre et Forføg til 
Ludvig 16deg Redning, hvis VWroces dengang tog fin Begyn⸗ 
deile. Wed fin anden Reife faae han langt flere Deputeres 
de paa Gicondens Side, men han fif liden Indflydelſe og 
bicv endog denunceret for Conventet. Den 15de Febr, 1793 
befalede han Miranda at aabne Feldttoget med - Maas. 
ſtrichts Bombardement, øg gjorde felv fra Breda, fom han 
havde erobret, et Angreb paa Holland. Men den ftørfte 
Deel af hans Tropper, ſom laae adſpredte i Vinterquar— 
teer under General Valence kunde gi gjøre Prindſen af 
Coburg nogen Modſtand. Denne angreb den Ifte Marts 
de franſke Forpoſter ved Roer, faftede dem og vifte fig den 
følgende Dag for Maaſtricht, hvis Beleiring ophævedes. 
Dumouriez maatte ile General Balence til Hjelp, traf alle 
fine Tropper fammen paa Gletten ved Tirlemont og leverede 
Oſterrigerne Slaget ved Reerwinden, fom han efter fin Ans 
givelfe tabte ved Mirandas Forfeelfe, der commanderede 
den venftre Flsi. Han leed et nyt Tab ved Lewen og faae 
fig nødt fil at trekke fig tilbage. Diſſe Uheld vare Signa⸗ 
let til hans Faldz alle, ſem ønffede dette, brode nu løg 
imød ham. Bed fin Ankomſt paa den franſte Grendſe, 
leverede han fire Comiffarier og Miniſteren Bournonville , 
der vare komne for af arretere ham, i Øfterrigernes Hæns 
der, udftædede en Proclamation, hvori han lavede Gjenepe 
rettelfen af den conftitutionelle Kongemagt i Kronprind⸗ 
ſens Perſon; men han blev anfaldt af Verfailles Frivilli— 
ge med ladte Geværer og tvungen fil at flygte over Schelde 
til Prindfen af Coburg, Conventet havde udelukket ham 

£ 2 
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fra Lovenes Beſtyttelſe og tilſtaget en Belsnning af 300008 
Livres til den, fom leverede ham levende eller død, Førft 
begav han fig til Bruͤſſel, derpaatil Gøln, hvor Churfyrſten 
dog nægtede ham Zilladelfe at opholde fig i Mergentheims 
Han begav fig derpaa til Schweiz og i Juli Maaned til Ens 
gland, men faae fig paa Lord, Greenvilles ſtjerpede iefas 
ling nødt til næften ſtrax igjen at forlade Landet. Han 
levede uftadigt i Schweiz og Tydſtland og nedſatte fig en— 
delig pag danſt Grund ved Hamburg. Nu udgav han, fin 
Levnetsbeſkrivelſe. Der gaves næften ingen Faction, und» 
tagen Bjergets, for hvilken han ei erklerede fig ſom en ſand 
politiſt Proteus, i en eller ånden af te forſtlellige Pam⸗ 
phlets, han udgav under fit Exil. 1805 befandt han fig i 
Teſchen, ba Slaget ved Auſterlitz holdtes. Det er vift at 
kan 1303 var fat Hertugen af Work ved Siden ſom Krigss 
raad, dog beholdt han ei længe denne Plads. Hans fenere 
Skjebne er ei fynderlig bekſendt. Efter offentlige Blade 
aflagde han et Beføg hos Keiſer Alexander 1814 under hans 
Ophold i London. 

Dumpler, Dunker ,en chriſtelig Svermerſect 
den nordamerikanſte Friſtat, et Slags Gjendøbere, der - 
have deres Navn af den ved Daaben indførte Skik at dykke 
under. De helligholde den fyvende Dag, ſamles to Gan: 
ge om Dagen og to Gange om Natten til Opbyggelſe, nyde 
fun Kjød ved deres Agaper (Kjerlighedsmaaltider) og føre 
en ſtreng kloſterlig Levemaade. De fom gifte fig blive vet 
i Menigheden, men adifilles fra de andre. Deres Hoveds 
ftad er Ephrata. É 

D uͤna, en ftor Flod fom udfpringer i det nomaorobs 
ſte Gouvernementi Rusland, løber igjennem Litthauen og 
falder neden for Riga og Duͤnamuͤnde (en lille Fæftning og 
Havn ved den liflandſte Bugt) ud i Øfterføen, En Mængs 
de mindre Floder udgyde fig i Dina; adffillige Søer ſtage 

"+ Forbindelfe med den. Dog finder, ingen ret Skibsfart 
Sted paa den, da den ci er meget dyb og fuld af Klipper 
og Banker. Selv tæt ovenfor Riga er et farligt Vandfald 
øver en Klippe: Om Foraaret ſtiger Bandet betydeligt og 
da kunne Baadenegaae over Klipper og Sandbanker. Iſen 
toer almindeligt op i April og da vorer Bandet vverordenta 
ligt, Dens Udfpring er en Søe, hvoraf der i Rusland gi» 
ves mange formedelft Vandets ringe Fald — Drinaføens 
Forſt hvor Toropa, en lille Flod, falder i den, fan den bes 
feiles af Barfer. Witepſk, Polozk og Riga ligge ved eng 
Bredder. Den flyder 200 Mile før den falder ud i Øfterø 
føen. Ved dens Bredder forefaldt mange Zræfninger 
1812 Øg 1813. : >. 
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D hin erne (engelje the Downs) kaldes endeel Sands 
banker, fom Havet danner ved Bredden. Forzemmelig 
Faldes faaledes Ssekyſterne ved de fengelffe Provind— 
År Rent og Tuſſex, hvor Skibe kunne ligge filtre til Ans 
ere. 

Duͤnkirchen, Duynfirøen (fr, Dunquerque) 
egentlig en Kirke ved Dinerne (Sandbakkerne) 6 Mile fra 
Calais, en beromt See⸗ og Handelsſtad i ber forrige franſte 
Flandern, nu i Norddepartem. og i fordum Tid en beftans 
dig Gjenſtand for Iverſyge mellem Frankerig og Engelland. 
Ludvig 14de, der 1662 fjøbte det tilbage fra Engelland for 
5 Mil. Livres, opbod alf for at gjøre Staden ubetvinge⸗ 
lig, og Savnen, fom er faa rummelig at 200 Stibe deri 
funne ligge for Anker, til een af de begvemmefte i Europa—. 
S$ Krigene mellem Frankerig og Engelland have Fribytterne 
fra Dintirdjen tilføjet den engelſte og hollandffe Handel 
ſtor Skade. Dette ſaavelſom Stadens tiltagende Blom⸗ 
ſtren bevegedeEngellenderne fil, af fordre fom enHovedbe⸗ 
tingeife i Utredjterfreden. 1713, at Frankerig påa egen Bes 
koſtning fulde tilintetgjere Fæfting sværferne. Man føge 
te fra franſt Side ved at grave en nye Canal ved Mardyk, 
cen Miilfra Staden, at holde fig fadesløss Dintirgens 
Indbyggere axbeidede ogfaa pan ai fætte Havnen iftand 
igjen; men Engellænderne dreve fra Tid til anden pag 
Dette Arbeides Tilintetgisrelſe. J Pariſer-Freden 
1783, ſom Engelland dicierede, blev Utrechter-Fredens 
Betingelſer fornyede, med Henſyn til Duͤnkirchen 7%), 
Der blev endog anfat en engelff Commiſſar, jem Frankerig 
maafte underholde for af paaſee Betingelſernes Dverhols 
delſe. "Men i Freden til Verfailles 1783, ber var det mods 
ſatte af den forrige, ophevedes igjen denne Betingelfe, 
Siden arbeidedes ſtebſe paa at fætte Staten og Havnen 
iftand igjen, ſaavidt Frankerigs daværende Stilling tillod 
det. Stadens VWigtighed bevægede Hertugen af Vork 1793 
til imod Coburgs Raad, med et eget Corps at fjerne fig 
ober fi Mile fra den oſterrigſte Hovedarmee, og træffe de 
ivrigſte Anſtalter fil dens Beleiring. Man ventede daglig 
Stadens Ovbergivelſe, da General Houchard uformodet nærs 
mede fig med en overlægen Magt, og de Beleirede gjorde 
paa ſamme Tid et faa raſende Udfald, at Hertugen ſaae fig 

2) Ford Chatam foarede den franffe Underhandler Gres 
ven af Buſſy, ſom forgieves bejtræbte fig for at erhol- 

. de andre Beſtemmelſer med Henſyn til Dånfirfen: 
„det engelſte Folk betragter Dintirche ns Sløifning , 
ſom etevigt Minde paa Frankerigs Yd mygelſe, og ben 

- Minifter vilde vove fif Hoved, fom tillod fig deri at 
gigse andre Beſtemmelſer.“ 

ØE EEN ES FE er 
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nødt tir ſaavelſom ben oſterrigſke Feldtmarſchal Freitag, 
ſom ftyrede Beleiringen, at brage bort, I Fredstider har 
Duͤnkirchen ſom Frihavn en meget udbredt Handel,” Den 
havde forhen betydelige Tobaksfabriker. 

Dunois (Zohan af Orleans, Greve af) og af Lon⸗ 
gueville født den 23 Rov. 1407, død den 24 Nov. 
1468, var en naturlig Son af Ludvig Hertug af Orleans. 
Dunodis ſatte Priis paa Navnet Baſtard af Orleans 
og vilde gjøre det berømt ved Krigsbedrifter. Han 
begyndte fin Løbebane med Warwiks og Suffolks Ne— 
derlag, hviite han forfulgte lige til Paris, Beleiret af 
Ængellænterne forfvarede han Hovedſtaden med det ſtorſte 
Mod, indtil Pigen fra Orleans, den berømte Jeanne d'Arc 
bragte ham Undfætning. Ophævelfen af denne Beleiring 
var af vigtige Folger. Dunois havde næften alene Wren 
for at uddrive Engellænderne af Guienne og Normandie. 
Aar 1441 vandt han et afgjorende Glag ved Caftilloen, og 
man fan vel fige af Carl den 7de fyldte Dunois Gaærd fin 
Throne. Men Carl var ogfaa taknemmelig. Han tillagde 
ham Titelen Fadrenelandets Befrier, forærede ham Greve 
ſkabet Longueville og udnævnte ham. til Overkammerherre 
af Frankerig. Ludvig 11te gjorde ei mindre af ham, Des— 
uagtet var Dunois Sjelen i den Faction, åer fremftod mob 
Ludvig unter Mavrn af Forbund for det almene Vel (Ligue 
du bien public). 1 

D uno (John) en berømt Seholaſtiker af FrancifÉas. 
nernes Orden, ved Slutningen af det 13de Aarhundred, 
vorenten fra Staden Dunſton i Northumberland eller 
Staden Duns i Sydffotland, hvorfor han og kaldes Sco— 
tus og hans Zilhængere Scotiſter. Han var Cen af de fi: 
nefte og ffarpfindigfte Tenkere, hvorfor han har faaet 
Tilnavnet Dodtor ſubtilis, Han var en Modſtander af Fhos 
mas af Aquino, fra hvem han fornemmelig afveeg ved den 
Paaſtand, at det Almindelige var ei blot grundet i Objecter⸗ 
ne efter Muligheden, men og efter Virkeligheden ogat det 
gives Forſtanden fom Realitet. Han var født 1275, ſtude⸗ 
rede i Orford Philoſophie, Mathematik, Surisprudens og 
Theologie og fremftod der fom Lærer med bet ſtorſte Bifald. 
Hang Ordens Forftantere fendte ham 1294 til Paris, hvor 
han ligeledeg lærte offentlig og fiden til Celn, hvor han 
døde 1308. Han commenterede Uriftoteles i fine Varker. 
Ale hans Værker, over hvis Utydelighed man har klaget, 
er udgivne i Lyon 1639 Fol. af Wadding fillige med hans 
Leynet. pe 

å Dunfter falder man de ved Legemernes Uddunſt— 
ming i Luftkredſen opſtigende Vanddele, fom undertiden 
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fuldkommen opløfte findes ufynlige i Luften, "men ofte et 
fuldkommen opløfte vife fig fom Taage og Skyer eller og kal— 
de ned fom Regn, Snee eller Hagl. Dunſter ere. forEjellige 
fra Dampe, fornemmelig ved deres ringere Clafticitetz 
de fremkomme eg ved en langt ringere Grad af Varme, og 
ere gandſte opløfte ufynlige, hvorimod Dampene altid kun— 
ne fees i den atmofphærifte Luft, Man holder Dunfterne 
deels for Vandets Opløsning i Luften, deels efter De Luc 
for Bandets Forbindelfe med Ilden. De i Stittelfe af 
Smaablærer i Luften foævende Dunſter anteges forhen af 
Neturforſterne fun fom Hypotheſe, for at forklare Dun— 
fiernes Opſtigen, uden at man kjendte deres virkelige Tilb 
værelfe, " Bed Sausſure har man endelig faaet af vide, 
at der virkelig gives flige fmaae Dunftblærer, For at 
overbevife fig derom fan man udfætte heed Caffe, eller bedt 
med Blek blandet Band paa ef Sted hvor Luften er rolig, 
for Solen eller Daglyfet, faa vil man fee en Damp ſtige op 
og forfvinde, faafnart den naaeren vis Højde. Jſamme 
Tan man tydeligt ſtjelne ſmage hvide, fra hinanden adſtild— 
te Kugler. Ved Hjetp af et Mikroſkop paa 1 eller Il To 
mer Brændvidde, feer. man endog at Smaakuglerne ere af 
forſtjellig Stsrrelſe, at de finere flige hurtigt op, mende 
fierre falde ned igjen paa den flydende Mæterie uden at 

- blande fig med den og fvømme gandſte let ovenpaa. Diſſe 
Smaakugler ere hule og ligne Sabebobler. Naar bifje 
Emaablærer forene fig i Luften blive de til Dug eller 
Regndraaber. Vandet bliver faavel ved Opløsningen for 
ved igjen at falde ned befriet fra alle fremmede Dele; 
Berfor er Regnvand faa reent fom om det var deſtillevet. 

Dunſtkreds alder man enhver medDunſter fyldt Kreds 
der overgiver ef Legeme, fornemmelig ben Deel, af At— 
mofphæren, der rætter faa langt fom de af [Jorden 
udviklede Dunfter ftige op, ogſaa Atmefphæren felv (fee 
denne Artikel.) . 

Dunſtmaaler, fee Hygrometer, 

Duodecimalſyſtem, fee Talfyftem, 

Duodecime i Tonekunſten et Interval, hvis te 
Zoner afvige 12 diatoniffe Trin fra hinanden. 

Duodrama, fee Melodrama. 

Du Paty (Jean Baptiſte Mercier) blev født 1746 i 
Rochelle, Han var fra 1767 Advocatgénéral ved Parla— 
mentet i Bourdeaur og fiden Præfident.ved ſamme, en redes 
lig, oplyſt og veltalende Mand, Han gierde fig førft be» 
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kjendt ved at faae Akademiet i Nochelle til at lade udar—⸗ 
beide en Lovtale over Henrik 4de og overlade det en Capi⸗ 
tal, bvis Renter ffulde være-Prifen. Hans ftrænge Rets 
færdighedetjerlighed paadrog ham Forfølgelfer af den Mis 
niſterialdeſpotismus, fom i Ludvig iztes fidfte Aar trykkede 
Frankerig. Du Paty, fom.i fi: Parlaments Mavn havde. 
krevet mod Xiguillon, blev, ba denne traadde i Minifteriet 
1770 fat paa Pierre en Ciſe (et Fort, der brugtes fil 
Statsfengſel) og efter fin Løstadelfe forviift indtil Ludvig 
16de befteeg Thronen. Bekjendt med Juſtitsveſenets ſtore 
Mangler, hvorfor Jean Calas og faa mange andre Uſtyl— 
dige vare blevne Ofre, føgte han ved enhver Leilighed at 
lægge dtije Mangler for Dagen, hvorved han tiltrat fig 
Voltaires Opmærkfombhed. Fortrinlig mærfværdig er en 
Memoire, hvorved han reddede tre til Radbrætning uſtyl⸗ 
dig fordømte Borgere fra Chaumont. Desuden. har man 
af ham Reflexions hiſtoriques fur les criminelles, et for⸗ 
trintigt Verk, adffillige Discours académiques og Lettres fur 
VItalie en 1785 ſom førft udkom 1788 i to Dele, 8. IJ diffe 
Breve vifer han fig fom en fiin Kunſtkjender, folende Be— 
undrer af Naturen og varm Ven af Mtenneffebeden. Kun 
Stade at hang Stiil ofte er affekteert i Udtryt og Vendin— 
ger. Han døde 1783 i Paris, hvor han havde tilbragt de 
to ſidſte Aar af fit Liv. ; É 

Duyleixr (Joſeph Francois) en berømt franft 
Kjøbmond (Negoctateur) og den beromte La Bourdonnayes 
Medbeiler i Indien, Han var ſendt derhen 1730 for aft dis 
rigere Colonien Chandernagor, fom af Mangel paa tilftræfs 
kelige Fonds var kommen i Forfalt. Dupleir bragte Liv t 
den igjen. Gan udbredede denne Colonies Handel til 
alle ten ſtore Moguls Provindfer indtil Thibet, fragtede 

kibe til det xøte Hay, den perſiſkte Havbugt Goa og de ma⸗ 
lediviffe og philippinffe Øer. Han erholdt 1742 Stathol⸗ 
derſkabet i Pondichery. Var 1745 falde Madras ved Capi— 
tulation, i Bourdonnayes PDænder; Dupleirs Iverſyge 
vaagnede: han cafferede Capitulationen, bemægtigede. fig 
Bourdonnayes Skibe og vilde Aade ham felv hefte, pan 

ſendte en faa ufordeelagtig Beretning om Bourdoßnayes 
Foretagender til Paris, at denne blev fati Baftillen ved 
fin Tilbagekomſt. Dupleix forfvarede Pondichery 1748 i 
42 Dage ved aabnede Løbegraver imod fø engelſte Admira— 
ler: hvorved to Nabober underftøttede ham Han var felv 
Alt: Ingenieur, Artilleriſt, Proviantsforvalter. Det 

- Tøde Baand og Titel af Marquis belonnede ham for dette 
Forſvar, fom erhvervede det franffe Navn Agtelfe i Indis 
en. Da han havde indſat Dekan Salabetzinque i Befiddel: 
ſen af fine Stater, gav den ftore Mogul ham Patent fom 
aNbob. Dog var denne glimrende Lykke ei af lang Varig 
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hed. Dupleir faldt ſom han felv" havde ſtyrtet Bourdon⸗ 
naye. I Aaret 1757 fremſtode to Yrætendenter til Nabob⸗ 
Faber Arcot. Ængellænderne underfrøttede den ene og de 
Franſke den anden. Det engelffe og franffe Sompagnie 
førte nu formelig Krig med hinanden uten Held for det 
ſidſte. Pondichery leed Mangel.paa Art der herſtede 
Mismod og Frygt. Man fendte nu Klager mod Dupleir 
til Paris, Han bles hjemkaldt 1753, ankom det følgende 
Aar til Paris fuld af Fortvivlelſe og havde ifinde at begyn⸗ 
deen Proces mod. Compagniet, af hvilket ban forlangte 
Erſtatning foradffilige Millioner. Diſſe gjorde man ham 
ftridig; og Compagniet var desuden ei iſtand til at betale 
om det og virkelig ſtyldte ham diſſe Penge. Han udgav um 
vidtløftig. Memoire, der læftes begjerligt, men ei er kommen 
tihos. Ci længe efter dode han af Græmmeife over fit 
Fald. Hang Stolthed faaredes ifær derved, at han, ſom 
forhen havde varet Herffer nu maatte møde fom Supli— 
Tant for Dommerne, Saaledes havnede Nemeſis la Bour⸗ 
donnaye. 

DODuplizat, et dobbelt udfærdiget Document; ogs 
faa det andet Cremplar eller Afſtriften af Originalen. 

Duplicitet betyder fo Kræfters Modſetning 
(f. Cr! den tiltrekkende og tilbageftødende Krafts Mod— 
virken) eller og en Tings Yttring paa en dobbelt Maade, 
derfor er der fynonymt med Tvetydigbed, Faifthed: 

Duplik (dupliea) i Retsſproget ben Anklagedes 
andet Svar, eller Svaret paa Repliken eller. Klagerens ans 
det Klageſtrift. Har Klageren endnu Indvendinger at gjis— 
re, faa er det ham tilladt at indgive fit tredie Klageſtrift; 
og det er da forundt den Anklagede endnu engang af fors 
fvars fig (Auadrupik). Diſſe Bengxvnelſer anvender man 
og i litteraire Stridigheder. 

Dupont de l'Stang, Diviſionsgeneral, Stors 
officeer af MEreslegionen og Greve under Napeleon, under 
den nuværende Regjering Krigsminiſter, gif tidlig i Krigss 
tjenefte og blev anfat ved de batavijte Tropper, Carnot, 
ſom opdagede Talenter hos ham fer det adminiſtrative Fag, 
anfatte ham under fig i Berfærdscemmijlionen og i Direcs 
toriet og gjorde ham til Chef for fit nvoprettede Mititæs 
tiff-tepogravhiffe Bureau. Dupont behotdt under Bernas 
dottes korte Minifterium fin hele Indflydelſe og blev i 
Scherers Tid anfat fom Chef vred Bureauet for Infanteris 
ets Bevegelſer. Med megen Iver underſtettede hån Revolus 
tionen af 18de Brumaire. J Aaret 1800 blev han, ſendt 
til Turin fom befuldmægtiget Miniſter. Derfra gif ban 
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til den italienſte Armee, trængte ind i Toſkang og bemwatis 
gede fig Hovedſtaden, Flocenz den 15de Oct. og organiſerede 
der en proviſoriſt Regjering. Han erholdt nu Titel af 
Storofficeer ved Æreslegionen. J Aaret 1805 var han 
ved den ftore Armee og befordrede ſammes Fremſkridt; i 
Glaget ved Auſterlitzeommanderede han en Divifion. J 
Feldttogene 1806 og 1807 udmærfede han fig hæderligt. 
Efier Siaget ved. Jena førte hon Prindſen af Ponte Corvos 
Uvantgarte fil Hale og drev Prinds Eugen af Wuͤrtem— 
berg ud af denne Stad, Ogfaat Beretningerne om Slaget 
ved Friedland nævnet han, Men i Feldttoget i Spanien 
pande han det Uheld at blive tagen til Fange tilligemed fin 
hele Armee af Caſtannos og Reding. Han fad derpaa, efs 
forat han var kommen tilbage, nogen Tid fangen i bet ſyd⸗ 
Lige Frankerig, indtil Ludvig 18de i Mai 1814 udnævnte 
ham tilj Krigsminiſter. 

Duquesne (Abraham) en berømt franff Admiral 
under Ludvig 14de, var født i Dieppe 1610. Han lærte at 
fjende Sokrigen under fin Fader, en duelig Skibscapitain. 
J fit 17de Aar bivaanede han Geieren ved La Rochelle, J 
Krigen mod Epanien udmarkede han fig færdeles fra 1637 
fil 1643. 1644 tjente han Sverrig, førft fom Major, fiden 
ſom Viceadmiral. Aar 1647 blev han faldet tilbage til 
Franterig og commanderede en Expedition til Meapolis, 
Bourdeaux, fom havde gjort Oprør, tvang han til at overs 
give fig uagtet Spaniernes Modſtand. "I den ſicilianfke 
Krig flog han fre Gange den forenede hollandife og ſpanfke 
Flaade unter Ruyter, J det andet af diſſe Slag faidt den 
hollandſke Admiral Skiber, fom fulde bringe hans Hjerte 
ien Urne til hang Fedreneland, blev taget og bragt til 
Duquesne. Han modtog ei den Faldnes Kaarde, gif 
ombord paa det hollandſte Skib, omfattede Urnen og uds 
brod: „See her Levningerne af en for Mand, Døden fandt 
ham under Farer, ban faa ofte havde trodſet. Opfyldt 
De pr. Gapitain deres Pligtærehde; det er for helligt til 
at man ter! fulde forſtyere dem.“ Og den fiendtlige Ca— 
pifainerho tet Pas af ham. Da han havde tvunget Al» 
gier og Genua til af anraabe Ludvig 14des Maude, fildeelte 
denne ham et af de ffjønnefte Landgodſer, Bouchet og op— 
hoiede det til et Marquifat under Navn af Duquesne for 
faaledes at forevige Admiralen. Mere kunde han ikke gjøs 
re, da Duquesne var Calviniſt. Dog var han den Eneſte, 
fom efter Ophævelfen af det nantiſte Edict biev fritagen 
for at forlade Frankerig. Han døde i Paris den 2den Febr. 
1688 og blev begraven paa fit Landgods. Mildhed og Be— 
ffedenhed prydede hang Heltedyder. Ruyter var hans 
Monſter, men fan ef udholde Sammenligningen med 
ham, Han efterlod 4 Gønner, blandt hvilfe, Hene 

* 



Due - 171 

ri, Marquis af Duquesne udmærkede fig ſom Søemand og 
Kriger, 

Dur (durus, haard) falder man be Tonarter, Tom 
den haarde eller Durakkorden ligger til Grund for; den kal— 
des og den haarde Tone, 

Durante (Francesco) Cen af de ſterſte Kirkecom⸗ 
poniſter, var født 1693 i Neapel og ſtyldte den berømte 
Aleſſ. Scarlatti fin førfte Dannelje, Endnu meget ung gif 
han filRom, hvorhen Pasquinis og Pittonis Rygte drog 
ham. Her arbetdede han under diſſe Kunfineres Veileds 
ning, Derpaa gif hun ſom Capelmeſter til Neapel og comz 
ponerede næften udeluftende for Kirken. I dette Slags 
Compoſition naaede” han den ftørfte Fuldkommenhed og 
Hans Værker vilde blive claſſiſte for tilkommendeK un finere, 
Han dannede de: 18de Aarhundreds beromteſte Tonekunſt— 
nere i Neapel: Pergoleſe, Sacchini, Picci—⸗ 
ni, Terradeglias, Guglielmi, Traetta 
2c. og døde i Neapel 1755 i en Alder af 62 Aar. 

Durchlaucht. Med dette Ord har man villet 
udtrykke det latinſte Serenus. Vi bruge endog paa danſtk 
Durchlauchtig om vihe fyrftelige Perfoner, Kong Atha— 
larich Faldte fig felv Serenitas noſtra. Man finder Prædis 
katet durchlautig i Dokumenter fra def 14de Aarhunbdred. 
Carl den 4de gav famme forſt fil de verdslige Churfyrſter 
1376." Under Keifer Carl ste var det alerede almindeligt. 
Siden tillagde man det og de Fyrſter, ſom havde Sæde og 
Stemme paa Rigsdagen, 

Direr (Albrecht) den tydſte Maler og Kobberſtik— 
kunſts Fader, var fadt i Nuͤrnberg den 20 MatI471. Hans 
Fader; var en duelig Guldfmed øg undervifte felv fin Søn , 
ſom han holdt meget af for fin Flid i denne Kunſt. Endnu 
tidligere udvikledes hans Talentfor Tegnekunſten, og Fade— 
ren, gav fÉjøndt ugjerne, efter for hans ſtore Tilbsielighed 
til Malerkunſten. Michael Wohlgemuth, dengang Nuͤrn— 
bergs bedſte Maler, fif ham i Lære 14863 hos ham øvede 
han fig i Tegnen, Malerie, Kobberſtikkerie og Traſnit. 
Aar 1490 reiſte igjeniem Tydſtland og Nederlandene til Ves 
nedig; 1492 reiſte han hjem igjen igjennem Elſas, Colt 
mar og Baſel. For at føje fin Fader ægtede han den be— 
berømte Mekaniker, Hans Fritjes Datter; men dette 
usenlige Bæfen forbittrede ham hans Liv og bidrog maa— 
ſtee til hars Død. Han gif endnu engang fil Venedig, 
hvor han epholdt fig næften eet heelt Var og beføgte Neder— 
landene nok Engang 1520. Hans Roes var alerede vidt 
sg bredt bekjendt Landets Keiſer Marimilian den 1fge 
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udnævnte ham til ſin Hofmaler; Keiſer Carl 5te bekreftede 
ham i denne Vaerdighed og tilſtod ham desuden et Vaaben 
for Malerne nemlig tre hvide eler Solv⸗Skjolde i laſurblaa 

Feldt. Albrecht Duͤrer nød Høies og Laves Agtelfe ; 
den Tids Lærde og Kunſtnere elffede og agtede ham. Saa 
meget mere beklagedes hans Død i hans Alders Blomſtren. 
Hans Ven Birkheimer forfattede ham - følgende Gravférift 
(paa Latin): „Fred med ten Hengangne. Til Minde for 
Albrecht Duͤrer, den bedfte Mand og fuldkomneſte Maler 

, paa fin Tid, der ei alene var ten Førfte blandt de Tydſte, 
ver forbedrede og forædlede den tydſte Malerkunſt og ind— 
ffrænfede den inden ſtrengere Love men og ved fin Skriſter 
anbefalede den Efterverdenen. Han var derfor, men fors 
nemmelig for fine Seder, Klogſkab og færdeles Beſteden⸗ 
hed, høit agtet af fine nuͤrnbergſke Medborgere, ja felv af 
aue Fremmede og meget yndet af Keiſerne Maximilian og 
hans Sønneføn Carl den ste faavelfom af Ferdinand, Sons 
ge i Ungarnzog Bøbmen, hvilke tilſtode ham en rigelig 
SBefoloning og vare ham høiligt bevaagne. Han døde fil 
ſtorſte Bedrøvelfe for fine Venner; den 6te i Paafemaaigs 
den 1528 i en Alder af 57 Aar. Bilibald Birkheimer har 
Jat fin oprigtige Ven dette Minde," Duͤrers Fortjeneſter af 
fin Kunſt fan man ei gjøre nof af. Han var ben Førfte , 
fom i Tydſkland lærte Reglerne for Perſpectiv og Proportis 
on efter Mathematikens Regler; han opfandt den Kunſt 
at ætfe Jernplader og Meſſing med Øfedevand: han ops 
fandt Maaden at trykke Treſnit medto Slags Farve og Co⸗ 
piereffiven af Glas, Ved Hjelp af hang ſtore mathematiſke 
Kundſtaber var det ham mueligt at udkaſte et formeligt 
Syſtem for Tegne- og Malerkunſten. Han ſtrev den forſte 
Beg om Fæftningsbygningen i Tydſtland. Han var ifær 
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ſtor i Portraitmalerier; med beundringsværdig Kunſt fors 
fiod han at-frembringe en fÉuffende Lighed, og udtrytte ens 
hver Lidenffab. Ogfaa hans Landſkaber, hans Kobberſtyk⸗ 
Fer og Zræfnit, fortjene Beundring. Hem arbeidede og 
ſom Skribent paa dei tydſte Sprogs Forædling og Renſel— 
fe. Hans Skrifter der ere overſatte i det latinſte, Franz 
ſte 2c. ere udfemne i Arnheim hos Janſen 1603 i Fol. 
Dans Levnet har 3. F. Roth beffrevet, Leipzig 1791 8. 

of urfé (Honoré) fee Urfé, 

Durlach fordum ẽt Markgrevſtab i Schwaben, der 
udgjorde den nordlige Deel af Markgrevſtabet Baden, 
Dets forrige Hovedftad, ogſaa kaldet Durlach, ved Pfinz, 
har ef berømt Vædagogium, alle Slags Manufacturer og 
gode Steenbrud i Nærheden, 
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Duroc; Søn af en Notar i Pont⸗-a-Mouſſon. Den for⸗ 
fte Udffrivning bragte ham i Militairfanden, og hang 
Kundſkaber, Mod og Talenter bragte ham fnart i Veiret. 
Han var Adjutant hos Bonaparte, derpaa Brigadechef og 
udmærtede fig ifær den Igde Marts 1797 ved Overgangen 
over Liſonzo (i Krain), Han tedfagede Bonaparte til 
JÆaypten, Tom lykkeligt tilbage meo ham 1799 og blev é 
Slutningen af Nov. fendt til Hoffet i Berlin i et overore 
dentligt Anliggende. Han blev modtagen med Udmarkelſe 
af Kongen af Preuſſen. Ved Slutningen af Dec. kom han 
iyjen tilbage og blev fiden for fit diplomatiſke Talent, fit 
behagelige Udvortes og fin Hengivenhed til Napoleon brugt 
i adftillige Sendelſer. I Oct. 1801 begav han fig fil Sver⸗ 
rig, derfra til Petersburg, hvor ogſaa Keifer Alexander 
modiog ham meget vel. 1303 ledfagede han den forſte 
Conful til Brifjel. Den 8de Juli 1804 blev han ude 
nævnt til Palladſets Stormarfchal og erholdt den preus— 
fie forte Ørns og den bayerſte St. Hubertusorden. J 
Det. 1805 gif han fra Leiren ved Boulogne til Berlin for at 
'Wedligeholde den gode Forftaaelfe mellem Frankerig eg 
Preuſſen og reiſte derfra ved Keiſer Alexanders Ankomſt ef— 
ter cen Maaneds Ophold. Han begav-fig nu fil den ſtore 
Armee og afløfte General Oudinot, dér var bleven faaret i 
Anforſelen af Grenadeerbatallionen. Han fulgde ligeledes 
Napoleon i Feldttogene 1806 og 1807, befandt fig ved Sam— 
menkomſten paa Niemen, blev udnævnt til Hertug af 
Friaul, var med Napoleon 1809 og ved Angrebet paa Rus⸗ 
land 1312, vendte med Napoleon tilbage fil Franke— 
rig, deeltog i Slaget ved Liiken og fandt fin Død Dagen ef— 
fer Slaget ved Bautzen den 22 Mai .1813. Arriere⸗ 
garden af den preusſiſk-rusſiſte Armee, fom traf fig tilbage, 
leverede den franſte Avantgarde en lille Fægtning ved Reis 
chenbach, hvor en Kanonkugle dræbte Generalerne Kirch⸗ 
ner og Duroc tæt ved Napoleon. 

Duͤrrenberg, eller det førre Bjerg, kaldes 1) et 
Berømt Saltbjerg i Hertugdommot Salzburg, een Miil fra 
Hallein 1067 Fod over Staden, hvoraf aarlig tilberedes 
300000 Gentner Salt. Det er 1633 Fod høit, 4083. Fod 

> "bredt og 8983 Fod langt, har 17 Indgange og en Mængde 
Gruber og Saltftuer, 300 Menneféer arbeide heri daglig. 
2) Duͤrrenberg kaldes og et Saltverk i Sachſen, tre Mile 
fra Merfeburg ved Saale, det ungfte i Sachſen og anlagt 
af den berømte Bjegraad Borlach. Salinen i Duͤrrenberg 
forſyner tilligemed Saltverkerne ved Teuditz og Koͤtzſchau 
hele Kongeriget med Salt i Overflød ighed. sr 3 

; Dufch (3oh. Jacob) danfe Juſtitsraad og Profeſſor 
i Phihiloſophie og Mathematik i Altona, var født i Celle 
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den 12 Febr, 1725, ſtuderede i Goͤttingen Theologie, men 
endnu mere de ſtſonne Videnſtaber og den engelffe Littera— 
tur. 1756 blev han Rector ved tet akademſſke Gymnaſi— 
un: i Altona, hvor han havde privatiferet fiden 1746 og dør 
de den 17de Dec. 1787. Tydſklands ſtjonne Litteratur og 
den tyde Proſa har ham meget at talte, Han var hjem— 
me i flere Digtearter, men ifær i den didaftiffe, hvori 
han havde faget Pope til Monſter. Med Sandhed i Tans 
Terne forbandt han ef behageligt Foredrag men han manges 
lede levende Phantaſie. Hans Profa er iadſkillige af hang 
tidligere SÉrifter foulftig, Hang Ramaner if. Er. der 
Verlobte zweier Braͤute, die Pupide) udmærke fig ved at 
undgaae det Unaturlige, Ufædelige, Groteſte og overdrevent 
Folſomme. Af hans famtlige poetiſte Wærfer, der ſtulde 
beftaae af fem Dele, er fun den førfte og tredie trykt. 
Blandt hans Skrifter rofes ifær hans Breve til Smagens 
Dannelſe (6 Dele Leipz. og. Brest. 1764). Nutidens Gritit 
demmer mindre gunftigt om Dufch end banes Samtidige ; 
Leffing undtagen, ſom ſtedſe fpotter ham i fine Litteratur» 
breve, Duſch far overſat adſtillige gode engelſte Værter 
paa ZydfÉ. 

Dusſek (Johan Ludvig) en Bohmer, født 1760, 
gar Cen af de betydeligfte Claveerſpillere og Compoſiteu— 
ver for dette Inſtrument. Forſt udmærkede han fig; fom 
Virtuos paa det dengang faa yndede Harmonica; han op—⸗ 
holdt fig nogenTid i Maris og London, kom derpaa til Ber— 
lin og blev en Fortrolig af Prinds Ludvig af Preuſſen, der- 
faldt : Slaget ved Saalfeld 1366. Han firev i den Anled— 
ning en Gonet under Titel af Elegie, Hvori han udtrykte 
fine Følelfer. Han blev berpaa anfat i Fyrften af Sfens 
burgs Zjenefte, men gif fiden med Fyrſten af Benevent til 
Paris, Gom Compofiteur vifer han megen Ciendomligs 
hed, Reenhed, Rigdom ogen Ild, ſom man gjenkjender i 
hans fortræffelige Spil, Haner død 1812, 

Duͤſſe Udorf, Hovedftaden i Hertugdømmet Bera , 
har omtrent 1600 Hufe og 13000 Indb. Uagtet den guns 
ftige Beliggenhed ved Duͤſſels Indløb i Rhinen var Sta⸗ 
dens Handel i ældre Tider ei af nogen Betydenhed. I den 
fenere Tid er Handelen betydeligere, Duͤſſeldorf har en 
Frihavn og et Handelskammer. Meget berømt er Duͤſſel⸗ 
dorfs Sennop, ſom udføres vidt og bredt. Til Duͤſſeldorfs 
fordums Mærfværdigheder hørte et berømt Billedgallerie. 
Ved Begyndelfen af Revolutionskrigen kom det til Hol— 
ſteen, og da Berg blev afftaaet til Frankerig, kom det 
til Muͤnchen. Det herværende Univerſitet er temmelig 
ubetydeligt. 
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Duumvirat kalder man det Slags Regjering, 
iſer i en Friſtat, hvor to regjere paa Engang. Diſſe ts 
kaldes Duumviri. Hos Romerne var det Titelen for to 
Perſoner, ſom i Felledsſkab forvaltede viſſe Embeder f. Er. 
de hoieſte Magiſtratsperſoner i Provindſerne. 

Duval. 1) Valentin Jameravp Duval, 
Bibliothekar hos Keiſer Frants den iſte, var en fattig Bon— 
deg Søn i Landsbyen Artonay i Champagne og født 1695. 
S fit rode Aar miftede han fine Forældre, og, da han i fit 
14de blev nødt til af forlade fit Fsdeſted af Mangel paa 
Zjenefte, var han gandſte hjelpelss. Plaget af Hunger 
og Sygdom vankede han omkring uden Bolig i den fkrakke— 
lige Winter 1799, men Forfynet tog fig af ham. Ved at 
vandre mod Oſten kom han til Eremitboligen i Champagne, 
hvor Eremiten Palemon tog fig af ham og dece med ham, 
Her blev Duval from uden at blive overtroiſt. Han oms 
byttede. dog fnart dette Frifted med et andet St, Unne 
ved Luneville. Fire uvidende Eremiter og fer Køer, der 
vare overgivne til fans Bevogtning, vare hans enefte Sel⸗ 
ſtabz nogle Bind af det,blaae Bibliothef dannede ham, Det 
lyffedes ham endelig og uden Ajelp at lære at rive. En 
kort Arithmetik, fom faldt i hans Hænder, intereſſerede ham 
paa nye. I Skovens Stilhed fik han de førfte Ideer om 
Aftronomie og Geographie; nogle Kort og et Stykke 
Rør fom Zubus befæftet paa en Ceg, var den videbegjerlige 
Wnglings hele Apperat. Kun Penge manglede ham for af 
Faffe ham den Underviisning, han tragtede efter, Han pon— 
fede paa Midler: han forkyndte Skovens Dyr Krig og fore 
fulgde dem med et utroligt Mod. Salget af diffe Dyr 
ſtaffede ham i nogle Maaneder en lifle Formue af 40 Daler. 
En lykkelig Begivenhed forøgede hans SÉat, Han fandt 
et Guld-Signet og lod det bekjendtgjore ved Præften, En 
Engellænder, ved Ravn Forſter meldede fig fom Cier, men 
han fik det fun tilbage under den Betingelfe, at. han noie 
forklarede Finderen Vaabenet. Forſter belønnede ham 
faa rigelig, at han for diſſe Penge, ſaavelſem for fin Jagt⸗ 
Fiat forøgede fit Bibliothek til 200 Bind, hvorimod han et 
fatte det mindſte vaa fit Udvortes. Under fine Stuberins 
ger bekymrede Duval fig rigtig nof kun lidet om fin Hjord, 
hvorover Eremiterne bleve utiifreds, Sa Cen af dem 
truede endog med at ville opbrænde hans Bøger, Dette 
oprørte Duvals Sind; han tog en Ildfkuffe drev dermed 
Eremiten ud af fin egen Bolig og indſluttede fig i ſamme. 
De andre Brødre og Superioren kom til. men Duval aabe 
nede ei Døren, før de havde fluttet en formelig Capitulas 
tion med ham, hvori haus Herrer tilſtode ham fuldkom— 
men Forglemmelſe af hvad der var ſteet og baglig to. Timer 
til Studeren, hvorimed han lovede af tjene dem for Klæd: 
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ming og Soft endnu i 10 Var. Nu var Duval: filktet og 
fortſatte ivrig fine Studeringer i Skoven, hvor han vog⸗ 
fede fit Abeg. I denne Tilſtand fandt engang de unge 
Prindſer af Lothringen ham, omgivet af Landfort. Man 
gjorde ham paa Stedet det Forflag at fortfætte fine Stu— 
deringer hos Jeſuiterne i Pont-a-Mousſon men han antog 
Fun dette Tilbud under den Betingelſe at hans Frihed et 
derved ſtuldeindſtrenkes. Han gjorde faa hurtige Fremſtridt, 
at Erfehertug Leopold befluttede at bringe ham fig nærs 
mere; han tog ham med fig til Paris 1718 for at iagtage 
det Indtryk, fom denne nye Verden vilde giøre paa ham. 
Men Duval pttrede med megen Frimodighed, at heleHhoveds 
ſtädens Pragt ſtod langt filbage for Solens Op⸗ og Ned⸗ 
gang. Efter hans Tilbagekomſt udngvnte Leopold ham til 
fin Bibliothetar og til Profeſſor i Hiftorien ved Akademiet 
1 Luneville, " Denne Plads og den Undervitsring, "han der 
gav ftuderende unge Engellendere, blandt hvilke ogſag den 
bersmte Lord Chatam Pitt den ældre) befandt fig, ſtaffe— 
de ham Midler til at opbygge fin gamle Cremitbolig i St. 
Anne. Da?othringen blev aftraadt til Franterig, gik 
han uagtet alle de Tilbud, der gjordes ham, med fit Biz 
bliothek til Florents, hvor han opholdt ſig i 10 Aar, Kei— 
fer Frants kaldte ham til Wien for at indrette en Medail—⸗ 
leſamling ved hans Hjelp. Her døde han den tredie Nov. 
1775. Med al finLærdom var hanyderftbefteden. Meget 
ofte fvarede han paa de ham. giorte Spsrgsmaal med en 
Undfkyldning for fin Uvidenhed, og, da Engang Cen ſagde 
til ham, „at Keiferon betalte ham fot at han ffulde vide 
det,” 'fvarede han aandffe fort: „Keiſeren betaler 
mig for hvad jeg veed, ſtulde han betale mig far hvad Jeg 
ikke veed, faa ſtrakte alle hans SÉatteei til. Man har af 
ham: Oeuvres précédées des memoires fur fa vie, St. Perers- 
bourg et Strasb. 1784. 2 Vol. 4. Hans intereffante Levnet 
er beffrevet paa Tydſk af A. B. Kaiſer, Nuͤrnberg 178% 8.— 
2) Alexander Duval, en yndet franſt Skueſpildig— 
ter, af hvis Arbeider adſtillige ere overſatte paa Tydſt og 
Danſkef. E. Henrik 4des Ungdom. 

Dyarchie (ſee Regjeringsform). 

Dyer (John) en bekjendt engelſk Digter, fornems 
melig berømt ved fine Leredigte. Han var født 1700 i 
Aberglanny, ftuderede paa Weſtminſterſkolen, blev ders 
paa Maler og maatte bjelpe fig frem ved denne Kunſt under 
meget indſtrenkdde Omfrændigheder: Han reifte derfor 
omtring i Engelland og havde paa diſſe Reiſer Leilighed til 
at iagttage og ſtudere Naturen. Fra en Reiſe til Italien, 
Tom han fygelig tilbage, lagde Penfelen bort, helligede 
fig den geiftlige Stand, erholdt nogle ſmage Embeder og 
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anvendte ſin Flid i ſit Livs ſidſte Kar paa det ved fit Æmne 
mærkværdige Læredigt: The flece, (Ulden) Lond, 1754+ 
Meeft katter man hans Beſtrivelſe af Grong ar:Høi (Gron- 
gar-hill), ſom langt overgaaer Denhams Coopers-hill ved 
uſegte Tanker, Varme i Følelfen, indtagende Naturmalce 
tie og Ynde i Stilen, Hans ruins of Rome funne langt fra 
ei fættes ved Siden af dette lyriſte Landffabsmalerie. 

SHan døde 1758, Hans Digte ere udfomne i London 

1757, 8+ 

DyÉ, (Anton van) Cen afde førfte Meſtre i den af 
Rubens ftiftede nederlandſte Skole, var født i Antwerpen 
1599 og en Difcipel af Rubens, fom han endog overgif i 
Portraitmalerie, men ei naaede. i hang hiſtoriſte Stykker. 
Rubens raadede ham af gaae til Italien for at fiudere Ti— 
zians Verker. Han opholdt fig længe i Genua og bragte 
bet ſaavidt, at man fiden kaldte ham Portraitmaleriets 
Konge. Han udførte fine Portraiter med megen Flid. 
Fornemmelig udmærkede hans Hoveder og Hænder ſig; de 
gøre fulde af Natur, Aand, Ild og Liv, hans Colorit fuld 
af træffende Sandhed. Efter fin Tilbagekomſt arbeidede 
han for adfkillige Fyrfter, opholdt fig en Tid ved Prinds 
rederi Henrik af Oraniens Hof; gjorde derpaa en Reiſe 
fil Frankerig og fiden til England, hvor Carl afte vifte 
ham megen Agtelfe og hvør han ſmykkede det kongelige 
Pallads og andre offentlige Bygninger med fine Billeder. 
Siden arbeidede han mere flygtigt, da han havde ægtet en 
Datter af en Grev Gorre, Han levede fyrfteligt og døde i 
London 1641 af Podagra. 

Dykkere kaldes øvede Svommere, ſom kunne gaae 
til Bunden af Havet og deraf optage tabte Sager. De bru— 
ges ijær ved Perlefifferierne, og habeen Indretning, hvori 
be gane ned i Bandet, ſom kaldes Dykkerklokken, i hvis 
sverfte Ende et Toug er bhefæftet ved hvilket de give Sig— 
nal, naar de vide op, De trakke Luft ved Hjelp af en 
Cvamp med Eddike. 

Dynamik, er den mechanifte Videnſkab, Tom un— 
derføger Legemernes Bevægelfe efter dens høiefte Principier, 

ſom ligge i Legemernes Kræfter, Den er overordentlig 
"vigtig faavel for Phyſiken fom for Kunſterne og det practi- 
fe Liv.  Galilæi har førft lagt Grunden til dens efter 
ham have fornemmelig Leibnitz og Newton, J. Bernoulli 0 
Euler bragt den videre. 3 den kantiſte Philoſophie mods 
fættes dynamiſk det mathemotiſke, og man forſtager der— 
ved hvad der blot befEjeftiger fig med en Tings Zilværelfe 
og fammes Aarſager uden Henſyn til nd 0 Lig > 3 

— 
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Naturvidenſkaben modſakte Kant den dynamiſke Beſtuelſe 
af Naturen den atomiftiffe« Den ſidſte forklarer Alt af 
Maffen og ſelv Bevegelſen af abſolut haarde Smaalege— 
mers Uigſennemtrengelighed. Derimod blev den kantiſte 
Lære om al Bevegelſes Cauſalitet ved Materiens oprindes 
lige Kræfter Faldet Dynamit. Fere nyere Philoſophers 
dynamijte Synsmaade har overfeet Maſſen og villet fam: 
menſcette Alt af blotte Krefter. Den ſande dynamiſke 
Synsmaade eller et dynamiſt Naturſyſtem forbinder begge, 
uagtet den erkjender Kraftens og Materiens Eenhed i Na— 
turens Virkninger ellet Katurphoenomenerne, ſom Følger 
af en dannende Kraft i Naturen, der med Henſyn til 
De dyriſke Legemer kaldes Livsprincipet. Dynam iſter bal: 
des De, ſom udlede Phoenomenerne af et ſaadant Principe 
Endelig monfættes i Naturvidenſtaben felv Naturens dyna⸗ 
miſte Virtemaade f. Er. i Lys og Lyd, ben medsanifge (ved 
Berorelſe) og den chemiſte (ved Beſtanddelenes Forbindelfe 
og Udftillerfe). 

Dynaft, en Fyrfte overhovedet, fom hos de gamle 
ogſaa kaldtes Deſpot; dernæfti Midtetalderen en Friherre, 
Rigsbaron. Dynaſterne nedſtammede tildeels fra fyrfte= 
lige Huſez de havde Sede og Stemme paa Rigsdagen og 
befad deres Ciendom med fuldkommen Landshoihed. — 

Dynaftie, en Regentfamilie, en Rekke af Res 
gentere af een og ſamme Slægt; ogfaa Herredømmet felve 

Dyr falder man alle levende Skabninger fra Mennes 
ſtet til Polypen. Da der findes en uhyre Mængde Dyr og 
af meget forſtjelligBeſtaffenhed, bar man føgt af ordne dem 
i viſſe Claſſer, hvilke man tilſammen falder Dyreri— 
get. Linnés Inde ing af Dyrene i 6 Klaſſer er den ordents 
ligſte. Fil iſte Claſſe hore Pattedyrene, ſom have 
varmt rodt Blod, et Hjerte med io Hiertekamre og to rens 
De føde levende Unger. Zilzven Ciaffe høre Fuglene, 
der ligeledes have rødt varmt Blod, men lægge Æg. Den 
Zdie Claffe udgløre Amphibierne, der. have rødt 
koldt Blod, ef Hjiertekammer med eet Øre og Lunger. F is 
fiene høre til den 4de Elaſſe og ligne Ampbibierne und: 
tagen af de.iftedet for Lunger have udvendige LuftredjÉas 
ber, Et Hjertekammer uden sten) og en fold hviid Sa ft 
iftedet for, Blod have Inſekterne og Ormene; 
de forſte, ſom udgjøre den zte Claffe, have Følehorn'eg de 
fidfte (6te Claſſe) Føletraade.… Man. inddeler og Dyrene i 
fornuftige og uforvuftige; til forſte Claffe regner Menne— 
Fet fig felv og fil ben anden alle de svrige Dyr. 

Dyrekredſen, Zodiacus, falder man det | 
Strog zaa pimlen, hvori Planeterne bevæge fig, Den er 
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indſluttet mellem to Kredſe, der løbe parallel med Eclip⸗ 
tika, fra hvilken de afvige 10 9. Dyrekredſen er altfaa 

20 Grader bred-sg Ecliptika findes i dens Midte; den deles 
i 12 Dele eller Stjernebilleder, hvoraf de flefte kaldes efter 
vifje Dyr: deraf Navnet Dyrelredfens 

Dædalien, Dedalos (Daidalien, Daidalos). 
Figurer med Lemmer, eller Billeder, ſom fees i frewſtriden— 
dende Bevægelfe med Fødderne falder man Dadalier, de⸗ 
daliſte Figurer. Hsoraf denne Bencvnelſe kommer veed 
man ikke. Winkelmann ſom heri følger Vatæphatus og 
Diodor, ſiger: Dædalus begyndte” at adjfille den nederſte 
Dalvdeel af Hermerne i Skikkelſe af Been fra hinanden og 
efter ham ſtulde de førfre Statuer være kaldte Dedali,“ 
Det er og den almindelige Mening, at Dadalus forſt fores 
ſtillede Benene ved Statuerne ſom fremſtridende (hvor— 
af man fan forklare Sagnet, at hans Statuer bevæges 
de fig), da alle ældre Billedhuggere havde dannet Billede 
ftøtterne med nedhængende og i Midten ei afdeelte Ars 
me og Been, ligeſom Ægypternes mummeartige Status 
er. Efter Pauſanias derimod erholdt Dedalus fit Navn 

af fine Statuer (af Sasdannerv kunſtigt udarbeide). Dette 
Pauſanias's Udſagn ſtemmer overeens med Botti— 
gers Hypotheſe, at Dædalus ei var et eget Navn, menet 
Felledsnavn for alle Architekter og Billedhuggere ſaavel— 
ſom alle andre Kunſtnere i den. græffe Oldtid. Efter den 
almindelige Mening levede Dædalus tre Mennefkealdre før 
den trojanſke Krig og varen Kunſtner afudmärkede Talenter 
i Architectur, Billedhuggerie ogSteenſtjererkunſt og var Ops 
finder af flere dertil nødvendige Værktøjer, Som Billede 
hugger arbeidede hani Tree, thi man forſtod dengang 
endnu ifte at hugge i Steen , og var den forſte, fom gav 
fine Billeder aabne Mine. Dette gjorde ban i Athenen, 
ſom han dog ſnart maåtte forlade, fordi has. af Iverſyge 
dræbte Cen af fine Difcipler, J Greta byggede han den 
berømte Labyrinth, forfærdigede for Minos's Datter Ari— 
adne en Gruppe Dandfere og Dandferinder af hvid Steen, 
men og før Vafiphae, Minos's Gemalinde den berygtede 
æræore ?c. hvorved hun tilfredsſtillede fin unaturlige Lyft til 
en Tyr og blev Moder til Minotaurus. Indſluttet med 
fin Søn Ikarus tenkte han paa Midier til Flugt. Sagnet 
beret ter, af de gjorde fig Vinger af Lærred og. fæftede dem 
faft med Bor, men Jkarus fløi for høit, Selen ſmeltede 
Voret og — ——— ned idet ikariſte Hav, ſom fit Navn - 
af ham. Daedalus kom lykkeligt til Sicilien, ved hvis 
ſydlige Kyſt en Stad efter ham blev faldet Dedalium. 
Ogſaa holdtes i Boeotien, ifær i Platæa en eft, fom blev 

kaldet Billedfeften (daidalia). Man maae ei forverle ham 
med en ſenere Kunſtner af ſamme Navn, Dadalus fra Gi 
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cyon, Dæbdalif, kunſtmeſſigt fornemmelig med Henſyn 
paa dannende Kunſt. 

Dæmon kaldte de Gamle et høiere Veſen, ſom 
havde ſtor Indfludelfe paa Menneſktenes Skjebne. Navnet 
vifer og at Læren om dem er af greſk Oprindelſe. Alerede 
hos den ældfre græffe Digter, vi have, omtales Dæmoner. 

— Hos ham bruges Ordet fun om Guderne; diſſe tiltale hver⸗ 
andre med denne Benævnelfe og demoniſt er ligebetydende 
med guddommeligt. Heſiodus betragter dem fra et andet 
Synspunkt. Plutarch figer af han antog fire Claſſer for⸗ 
nuftige Gæfener. Guder, Dæmoner, Heroer og Menneſter. 
Egentlig Claffification af Dæmonerne finder førft fildigere 
Sted, efterat Folketroen er gaaet igjennem Philoſophernes 
Skole, Ariſtoteles inddeler de Udødelige t Guder og De— 
moner, de Dedelige i Heroer og ſedvanlige Menneſkter. - 

den græeſke Philoſophies Regiener fpillede diſſe Dæmoner 
alerede tidlig en betydelig Role. Thales og Pythagoras, 
Sokrates og Renophon, Empedokles og be alvorlige Sto— 
iker digtede meget om dem; men fvem fur. alle den poetifke 
Prato. Jhans Gieſtebud erklærer Diotima fig ſaaledes 
om Dæmonerne: Alt Demoniſt er imellem Gud og den Dø: 
delige og. Drmonernes Forretning er. at forklare og 
overbringe Guderne hvad der kommer fra Menneffene 
og Menneffene-hvad der kommer fra Guderne; Guderne 
Bønner og Ofre og Menneſkene Befalinger. I Midten af 
Guder og Menneſter er det Demoniſte, altſaa Forbindel— 
ſesmidlet mellem begge. Bed dette demoöniſte foregaaer 
al Spaadom, Præfternes hele Kunſt med Henſyn til Ofring, 
Indvielſe og allehaande Gandfigen. Thi Gud omgages et 
ſelv med Menneſkene, men al Gudernes Omgang og Sam— 
tale med Menneſtene fÉeer ved Dæmoner, Af dem gives der 
mange og mange Slags. Paa andre Sfeder beretter han 
os om dem, at de ere flædte i Luft, vandre over Himme— 
len, fvæve over Stjernerne og dvele paa Jorden; de ffue ind 
i Fremtidens Hemmeligheder og beftyre dem efter Behag 3 
hver Dødelig erholder med hvert nyt Liv en egen Dæmon , 
der ledſager ham til Enden og fører hans Sjel fil Renſel— 
Jens og Straffens Sted. Folket tænkte fig i dem Udfø- 
rerne af Guddommens Vilie, og med Henſyn, til de Virk— 

ninger, man tilſtrev dem, inddeeltes de i ayadodeimoves 
(Stytsaander, gode Xander) og x2x0darm0vee (onde Aan⸗ 
der). Romerne uddannede den græffe Dæmonoløgie vis 
dere i deres egen mindre poetiſte Characteer og blandet 
med etruſkiſte Forcftillinger, Hos dem betydede Genius 
det individuelle Livs Aand, J alt dette erkjender man let 
den oprindelige Idee: Hvor en uforklarlig Magt virker i 
Na:uren eller Friheden er noget demoniſt; men denne 
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Idee uddannedes ved Philoſophien, ſom vilde berigtige 
Folketroen og bringe den i Overeensſtemmelſe med Fornuf— 

ten. Den egentlige Oprindelſe til Læren om Demonerne 

maa man dog udentvivl føge i Orienten, hvor vi overatt 

gienfinde den. Hinduerne tælle foruden det høiefte Bæfen 

33000 Guder og en utallig Mængde af Gudernes Tjenere. 
Den høiefte Mang blandt hine Guter har Treenigheden 

Brama, Wifchnu og Ruddren, ſom ienevig Afverling 
abe, opholde og forſtyrre. Naar Forſtyrrerens Zilbedere 

" døe udfender han fin Engel efter dem for aft de funne nyde 
hans Salighed hos ham. Dæmonerne faldes her Doveta— 
Mere ſyſtematiſt uddannet finder man denne Lære i Zoroa⸗ 
fters Religion eller den chaldeiſt perſiſte Magismus, der ogs 
faa uftridig Fan anſees foren Hovedkilde til Demonologi—⸗ 
en. For at forklare det Ondes Oprindelſe antog Zoroa— 
fter tilligemed et godt ogſaa et ondt Princip, - fom Kilden 
til alt Godt og alt Ondt og uddannede denne Idee ſaaledes: 
der gives ef Lyſets og et Mørkets Rige; i hiint herffer 
Ormuzd, - fra hvem alt Godt udſpringer, og i bette Ahri— 
man, Kilben til alt Ondt, baade moralſk og phyſiſk. 
Omkring Ormuzds Throne ftaae de 7 Erkeengle (Amſcha⸗—⸗ 
ſpand) Lyſets Fyrfter, blandt hvilke han felv er den førfte. 
Dem underordnede ere Jzed, Genierne for alt Godt, og 
under diſſe ftaae igjen Feruer. Paa famme Maade er 
Mørkets Rige organiſeret under Ahriman. Hans Throne 
er omgivet af 7Diws, det Ondes Fyrſter og en utallig 
Mængde underordnede Væfener ſtage igjen under diffe. 
Ormuzds og Ahrimans Rige ere i evig Strid med hinan— 
den, men endelig bliver Ahriman fovervunden og Mørkets 
Rice ophører aldeles, Ale fornuftige og ufornuftige, les 
vende og livlsſe Bæfener hørte til eet af hine to Riger; 
de rene Menneffer, Dyr og Værter til Lyfets; de urene 
(giftige, fEadelige) til Morkets. Paa denne Maade fit 
Dæmonologien i Zoroaſters Lære (Parſismus) en Udſtrok— 
ning og ſyſtematiſt Sammenhæng, den intet andet Sted 
havde. Om Horn har Ret, at Ægypterne have laant 
af Perſerne fan ei her underſoges, men fortjener en nøiere 
Prsvelſe. Vel finde vi hos Grekerne Maanen, Vandet, 
Jorden og Luften opfyldte med Dæmoner, ſom foreftaae 
Elementer og Legemer, have Indflydelfe paa Stene, Mes 
taller og Planter og Menneſkenes Sjele i deres Magt, alt—⸗ 
faa ef vidt udbredt Rige; dog ikke hiin paafaldende Du— 
alismus (fom dog yttrer fig i Oſiris og Typhon) og Paz 
rallelismus i def zoroaſterſte Syſtem. Men om og den 
ægyptifte og perfiff-chaldæijfe Dæmonologie ei have een 
Dprindelfe, berøre de døg hinanden ſiden i et Punkt for 
fællede at danne en nye. Omendſkjsndt nemlig Læren 
om Dæmonerne paa forſtjellige Veie kom fra Foraſien 
fil Grakenland, var dog Ægypten Hovedkilden for Græs 
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Ternes højere Dæmonologie, ſom udbrededes ved Orphiker— 
ne og Myſterier og uddannedes af, Phileſopherne til efter 
Chrifti Fødfel. Medens den faaledes kom til Sræferne; 
fik Hebræerne den paa to andre forſtjellige Veie. I det 
babyloniſke Fengſels Tid oſte de umiddelbart af den hal— 
dæiſk Perſiſte Magismus's Kilde, og, om be og tidligere 
ſtulle have kjendt Elohim og Engle, blev. tog Theorien 
om dem ret uddannet i og efter tet babyloniffe Fangentkab. 
Mærfværbdigt er det at Engle førft forekomme i Chaidæe- 
ren Abrahams Hiſtorie; hos de ældre Propheter omtales 
de flet iffe, men defto mere hos Daniel, — Den famme 
Dualismus, fom vi bemærfe i Zoroaſters Syſtem, yYctrer 
fig og i Jødernes Lære; der gives gode og onde Engle 
(Dæmaner); de-claffificeres og erholde Nabne. Syv gode 
Dæmoner udgiøre Jehovas Statsraad og ſtage ſtedſe for 
hans Throne (Tob. 12, 15). . Paa den anden Side kom 
og denne Nation under Seleuciderne og Pfolemæerne” i 
nøiere Forbindelfe med Ægypfer og Græfer ifær i Alexan— 
drien, og til de af Magismen antagne Foreftillings maa— 
der kom nu og de æayptijf-græfiffe hvilket man ifær iagt— 
tager i det nye Teſtamente. Det var umuligt at afværge 
de græffe Philoſophemers Indtrengen. Under Esra og 
Nehemia forſtummede Propheternes Stemme; i Lærernes 
Sted traadde Lærde; Studium og Spetulation begyadte, 
Folketroe og Philoſophie adffildtes og Phlloſopherne ſels 
deelte fig i flere Seckter. JHenſeende fil Læren om Aan—⸗ 
der brugtes Ordet Dæmon fledſe mere beſtemt om en ond, 
plagende Aand. Heraf udfprang "nu hine Begreber om 
Demonerne fom onde Menneſters Yander', der fore i deres 
Legeme og plagede bem og om Midler derimod f. Er. Un» 
derurter, hvorved man fan uddrive diffe onde Aander. 

Saaledes betragtedes Demonerne ſom Xander, der 
ſtode under en højere (Satanas), der fandt fin Fornsie ſe i 
det Onde og i at plage Menneſkene. Paa den anden Side 
gav et Udtryk af Chriftus Anledning til Antagelſen af den 
Gætning,. af hvert Menneffe havde fin Skytsaand eller 

Engel. De chriftelige Skribentere bruge ſtedſe Ordet Dae— 

mon om onde Xander, mobfat Engle, fom vare gode Vaſe— 
ner. J denne Modfætnig uddannedes nu Læren om Aan—⸗ 
derne tilængelologic. Læren om gode'Englecg Dæmonologie, 

Læren om onde Engle. Ved denne videre Uddannelfe Jamz 

menſmeltede i Chriſtendommen den jødiffe og grafkphilo— 
ſophiſke Foreſtilingsmaade ofte underligt, Gom Platos 
Mythug blev en uudtemmelig Kilde for Nye-Platonikerne, 
blev den detog for Kirkefedrene; og den hriſtelige Dogma⸗ 
tif, fom man med Ret adſtiller fra Chriſtendommen, blev 
det Punkt, Hvori alle Grene af Orientens og Occidentens 
Damonologie forenede fig. See Artiklen Engle 26, 
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E. 
Es be sg Flod er den mærkværdige Gevæaelfe i Has 
vet, hvorved Vandet i ſamme daglig fo Gange til beſtemte 
Tider falder og ſtiger. Bandets Stigen kaldes Flod, dets 

Falden Ebbe. Floden eller det opftigende Band bedekker 
en flor Deellaf de lavt liggende Sekyſter og ſtandſer Floder 
ne i deres Lø5 "er alene ved deres Mundinger, men et 
langt Stykke op i Landet, JEsbetiden fage de igjen des 
deres fuldkomne Løb. Vandet ftiger og falder lidt efter 
lidt. Det naaer den ſtorſte Høide omtrent 6 Zimer 12" efs 
terat det har havt fin ftørfte Dybde og omvendt. Ebbe eg 
Flod følge alffaa regelmæsfig vaa hinanden i en Tid fra 6 
tilb Timer. 3 ſtore og dybe Have, ifærifede Jordſtrog, 
ftaaer Bandet i ſaadanne Egne, hvor ingen Giomftændigs 
heder forandre Sagen, hoieſt efterat Maanen er gaaet 
igjennem Stedets Middagskreds. Naar Vandet har ſtaget 
nogle Minutter begynder det iajen af løbe af imod Veſten. 
Efterat denne Aflsben (Ebbe) har varet i 6 Timer, naaer 
Vandet fin ſtorſte Dybde, Denne varer ligeledes Fun nog⸗ 
le Minuter, hvorpaa Vandet igjen ſtrsmmer til fra Oſten. 
Denne afverlende Stigen og Falden vedvarer uophørlig , 
dog med den Forſtjel, at Flodens Hgiefte, den følgende 
Dag indtræffe 49" fildigere end den foregaaende, ligeſom 
Maanen hver Dag gaaer 49” fildigere igjennem Middags⸗ 
kredſen. Paa ſaadanne Sfæder, hvor Bandets Bevægelje 
ei hindres ved Øer, Forbjerge eller Streder, viſer Ebbe 
og Flod tre regelmæeſſige Forandringer, en daglig, maaned⸗ 
lig og aarlig. Af alle Jaſttagelſer er det klart, at Ebbe 
ogFlod hidrøre fra Solens og Maanens Indflydelſe paa 
vor Ford. Dette erkjendte alerede de Gamle, omendfkjsnt 
deres Kundfkab ef funde være faa fuldſtendig fom vor, da 
deres Jagttagelſer for det Meſte Fun ſtrakte fig fil det mid— 
dellandſte Hav, hvor Ebbe og Flod langt fra ikke er faa 
mærkelig fom i andreHave. Blandtdenyere fremfatre Galis 
lei, Deſcartes, Kepler, Newton og mange andre forfÉjel= 
lige Hypotheſer, der dog ei fuldftændigt forflarede alle 
Phoenomener. Daniel Bernouilli, Euler og La Lande 
have endelig ved deres Skarpſindighed afhjulpet diſſe Mang⸗ 
ler og faa tilfredsftillende forklaret alle Phoenomener, st 
der er intet tilbage at onſte i den Henſeende. 

N 
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Eberhard (Johan Auguſt) hører til de Mænd, 
" Kvis Fortjeneſter ere ftørre end. deres Rygte. Han blev 
født den zute Aug. 1739 i Halberſtadt, hvor han erholdt 
fin forſte Underviisning og gif derfra til'Halle for at ſtude— 
re Theologie, I Lug. 1763 blemhan Gonvectorived Martini= 
ſkolen og anden Præft ved Hofpitalstirten i Halberftadt., 
Men famme Xarnedlagde han fine. Embeder for at følge 
Friherre von der Horſt, hos hvem han var Huuslærer, til 
Berlin, hvorhen denne var faldet ſom Præfident ved bet 
churmarkſke Kammer, Forbindelſen med «van der Horftes 
Familie havde en høift velgjerende Indflydelſe paa Eber— 
hards videnſtabelige og ſelſtabelige Characteer. per fandt 
han ef anſeeligt Bibliothek, Roe til at ſtudere, Omgang 
med dannede Forretningsmend og Privatperſoner, hvorved 
han ſage ſig nødt til at üdtrykke fig anftændigt og levende, 
og ſaaledes dannedes hang Stiil, fom fiden blev et Møns 
ſter for hans Samtidige, J Baerlin blev han bekjendt med 
Micolai og Mendelfobn , "med hvilke han ſuart forenedes 
ved det inderligſte Venſktab. J øvrigt levede Eberhard 
mere ſom Philoſoph og Verdensmand end fom Geijtlig« 
Dog traadde han efter to Aars Forlob igjen ind i den 
geiftlige Stand og blev Præft ved det berlinſte Arbeids— 
huus. Men, da hans Beſoldning herved dar overordentlig. 
tinge, fif han i den. kongelige Beſtalling det udtryttelige 
Løfte, af han efter fo Aar feulde-fang en bedre Gefordring« 
pan haabede af blive i Berlin og ſtrev paa, denne Zid ſin 
nye Apologie for Socrates, Anledning. til,dbette Verk gav 
Præften Hofſtede i Amſterdam, da hån i fin Betømmelfe. 
af Marmontels Belifar, gjorbde Udfald mod. de fortræffelig= 
fle Hedningers Dyd og Salighed. Dette Vært erholdt de 
Fornuftigeres Bifald, men mange. fandt det anftødeligt , 
at en,Præf paa denne Maade philoſopherede over Religi— 
onsfager. Denne Fordom havde faa alvorlige Følger , 
at han ei længer turde gjøre Regning paa en fordeelagtige= 

ve Unfættelfe i Berlin, Da han havde i.Sinde at gifte fig, 
maatte han ſelv førge for fin Befordring, Efterat han 
havde tjent næften 6 Aar iftedet for to ved Arbeidshuſeti 
Berlin, blev han anſat ſom Præfti.Charlottenburg. Men 
ogſaa her lagde Cabalen ham Vanſteligheder i Veienz tils 
fidft blev han Fog indſat efter en udtrykkelig Befaling af 
Frederik 2den, ſom gjennemffuede Cabalen. 1778 blev han 
efter G. F. Meiers Død Profeffor i Philoſophien i Halle, 
Han foreftod fit Embede med Troffab og udgav til Brug ved 
fine Forelæsninger adſtillige Lærebøger. 1786 biev han op—⸗ 
taget fom Medlem idet berlinſte Videnſtabs-Akademie. 
fan bøde den 6te, Jan. 1809 næften 70 Aar gammel, 
Han var en ſtarpſindig Philoſoph og en behagelig og under— 
holdende Skribent. Han har ſtrevet: Sittenlehre der 
Vernunft; Vorbereitung zur naturlichen Theologie; Theo⸗ 
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rie der ſchoͤnen Kuͤnſte und Wiſſenſchaften og Geſthiechte 
der Philoſophie; desuden Apologie des Sokrates; Amyn⸗ 
tor; Handbuch der Eſthetik og Verſuch einer allgemeinen 
deutſchen Synonymik. 

Ebersberg, en lille Stad ved Traun i Erkeher— 
tugdsmmet Øferrig, er bleven berømt i den ftore Lamp 
mellem Frankerig og Oſterrig 1809 ved en ſtrekkeiig Begi— 
venhed. Oſterrigerne havde der 330v0 Mand ftærte under 
dén tapre Diller taget en faft Poſition.  For' at" fordrive 
dem derfra forenede den 3dige Mai Hertugen af Iſtrien 
(Beſſieres) og Marſchal Sudinot fig med Maſſena, Her⸗ 
tug af Rivoli (ſiden Prinds af Eſlingend. De oſterrigſke 
Bagtropper bleve angrebne og tvungne fil af træffe fig fils 
bage giennem Staden og ever Broen, - hvorhen Divifionen 
Glaparede fulgte dem. Dette fÉeete under den heftigſte, 
meeſt forbittrede Fægtning. J Staden ſtjode Pfrerrigerne 
uophsrlig fra Hufene og Tagene paa de Franſke, ſom 
trængte frem i fluttede Rakker og derfor maatte lide meget. 
Paa Engang fiod Staden i Flamme og ſaavel Ind- ſom 
Udgangen fpærredes. Kanoner og Vogne rullede frem over 
halsforbrandte Liig, Døende og Saarede. Ilden tændte 
nu ogfaa Broen, og den hele Divifion Claparede, ſom var 
kommet over, blev faaledes afſkaaret fra den øvrige Armee 
og uden Underſtsttelſe udſat for Oſterrigernes raſende 
Angreb. IF tre Timer udholdt den tre Angreb med Ba— 
jonetten; imidlertid var Ilden ved Broen ſlukket og Broz 
en igjen fat iftand, da banede General Legrand fig Veien 
med det I8de og 25 Regiment, og 1000 Mand Cavallerie 
under Durosnel forenede fig med ham for at ſtorme Slots 
tet ved Ebersberg, hvor 800 Mfterriger forſvarede fig hels 
femodigen. Imidlertid var Rapoleon felv rykket frem med 
Divifionerne Nanſouty og Mslitor, og der var Intet af 
gjøre for Oſterrigerne uden at trekke fig tilbage, Tabet 
paa begge Sider var betydeligt: Natten hadde vel gjort 
Ende paa Fægtningen, mén Luerne vedbleve aft rafe i 
Ebersberg og forvandlede Staden til en Aſtehob. 

Ebert (Johan Arnold) berømt ſom Digter og fore 
treffelig Overſetter, ifær af engelffe Gærtker, blev født 
Sen 8 Febe. 1723 i Hamburg, Hans Bekjendtſkab med Dige 
teren Hagedorn var meget vigtig for hans Aands og Kunds 
ffabers Uddannelſe. 1743 gif hantil Leipzig for at ſtudere 
Theologie, men maafte opgive Haabet Om geiſtlig Before 
Bring, da Geiſtligheden forargedes over en Serenade, der 
var bleven opført ved en offentlig Concert. Han opofrede 
9 nu gandſte de humaniftiffe Studier og tog i Forening med 

i ſeke og Cramer Deel i Maanedsfkriftet — Aar R a 
- 

— 
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1743 blev han af Abbed Jeruſalem kaldet til Braunſchweig 
fom Lærer ved en Penſionsanſtalt der ſtod i Forbindelſe med 
Collegium Carolinum. Han overſatte paa denne. Zid 
HYo ungs Nattetanker meſterligt. Aar 1753 blev han Pro» 
feſſor ved Collegiet. Han nagede en Alder af 72 Aar og 
døde den 19de Marts 1795. Hans Skrifter udkom ſamlede 
af ham felv medens han endnu. levede under Titel: 
Eberts Epiſtler og blandede Digte, 

Ecce homo (See hvilfet Menneffe!) falder man 
et Crucifix, fordi efter Joh. 19, 5 Pilatus udbrød i diſſe 
Forundrings Ord, da han faae med hvilken Taalmodighed 
Chriftus taalte Hudflettelſen. 

Echelon, et Trin i en Stige En Har marſche⸗ 
rer en échelon eller par échelon, naar den træfter op i 
fmaae lige langt fra hinanden følgende Afdelinger, Man 
bruger Angreb en échelons, maar man fun vil beaynde 
Traæfningen med Endeel af Tropperne og holde de andre tils 
bage 

Cchinitor ere Forſteninger af Ssedyr af Orme⸗ 
neg Slægt. Ogſaa diſſe bevife en ſtor Jordrevolution, 
hvorved det fom Engang var Havdund blev faft Lande 
Diſſe Forfteninger træffes hyppigt. Af Farve ere de brus 
ne, graae, guldgule og ſortagtige. Man finder ogfaa en⸗ 
kelte Dele af diſſe Dyr forftenede f. Er, Stykker af deres 
Staller og deres Pigge. 

Echiquier, (en) i Troppernes Skakbrettavler ligs 
nende Stilling, naar de bagefte Afdelinger føde fammen 
med Mellemrummene af de forrefte, Den bruges fædvanlig 
ved Tilbagetog- 

Echo, Luftens søg Jordens Datter, om hvilfen Fab⸗ 
len fortæller, at Juno forvandlede hende filen Steen, fors 
di hun ved fin Snakſomhed hindrede Gudinden-i at. belure 
Jupiter hos Nympherne, Dog lod Juno hende beholde 
Stemmen for at gjentage de fidfte Ord hun hørte af Andres 
En anden Fortælling beretter, at Echo forelſtede fra i Nars 
ciffus, men gremmede fig ſaaledes, da hendes Kjerlighed 
blev forfmaaet, at hun blot beholdt Stemmen tilbage. 

Echo. Naar Lyden ſtoder imod en Flade i nogen 
Fraſtand, gaaer den tilbage, og man hører den efter en 
Fort Mellemtid igjen, Dette falder man Echo. Underti— 
den gientages Lyden flere Gange, hvilket ſteer, naar den 
ftøder paa Gjenftande, der ei ere lige langt fra hverandre. 
Det fan døg ei fee blot ved de lydende Luftdeles Zilbages 

1 
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kaſten, ellers maatte ethvert haardt og faſt LegemesOverflade 
frembringe et Edo, men derbehøves formodentlig en hvælvet 
Form hos det Legeme der tilbagekaſter Lyden, hvorved dens 
divergerende Linier forenes og kaſtes tilbage. Dog er man 
ei kommet til fulbfom men QVished ti Theorien om Lydens 
Tilbagekaſten. Ifolge Jagttagelſer tilbagelægger Lyden 
1080 Parifer-Tod i i et Secund. En Sagttager, ſom ſtod 
310 Alen fra det tilbagekaſtende Legeme og tæt. ved det ly⸗ 
dende Legeme vilde altſaa høre Echoet et Seeund fildigere 
end: Lyden. Et faadant Echo vilde gjentage ſaa 
mange Ord eller Stavelſer fom kunde høres i et Ses 
Cind, Dette faldes et mangeftavelfes Echo. Er Fraz 
franden kortere, gjentager Echo færre Stavelſerz ofte ho— 
rer man kun een eneſte Stavelſe. Heraf feer man hvorfor 
Fvelvede Gange ng Gale gjenlyde uden at give nogen Echo. 
Murene ere tildeels fornær, Da Lyden kaſtes tilbage efs 
ter ſamme Love ſom Lyfet, hvorpaa Leren om Catoptri— 
ken beroer, ſaa have Nogle kaldet Læren om Echo Lydens 
Catoptrik, bedre Cataphonik eller Catacuſtik. Stedet, 
hvor det lydende Legeme findes kaldes det phoniſte og det 
tilbagekaſtende Sted elev Gienſtand. Det phonokamptiſte 
Middelpunkt. 

Eckhell Goſeph) cen af de ſterſte Numismatiker, 
født i Enzersfeld i Oſterrig 1731, traadde 1757 i Jeſuiter⸗ 
ordenen, bekledede forſtjellige Lereembeder, erholdt 1772 
Opſigt over Myntcabinettet idet Wiener-Jeſuitercollegi⸗— 
um, gjorde ſamme Aar en antiquariſt Reife til Italien og 
bragte det frorhertugelige Myntcabinet i Florents i Orden. 
Efter Jeſuiterordenens Ophævelfe blev han 1773 Profeffor i 
Numismatiken ved det wienſte Univerfitetfog Direktor for 
det keiſerlige Antit: og Myntcabinet; 1797 blev han kei— 
ſerlig Raad og døde den 16te Mai 1798, J alle fine Skrif— 
ter vifer han fig fom en Mand af megen Læsning, Kundſkab 
om Oldſager og Demmekraft, ſom en ſtreng Critifer og et 
ſtarpſindigt Hoved, ; Man bar. af ham; Nummi veteres 
anecdøti, ex Museo: Cæsareo Vindobonensi &c. Vienn. II, E 
1774. 4. Catalogus Musei Cæsarei Vindob. nummorum vete- 
rum ibid. 1779 Fol. Deſcriptio nummorum Antiochiæ Sy- 
riæ. ibid.1786, 4. og ifær hans Do&rina nummorum veterum 
Vol. VIII, ib, 1792 — 1798. 4. IJ det fidfte Vork har han 
forſt bragt den gamle Myntkundſtab i et velordnet Syſtem 
og til faſte Sanna før ningen, 

Ed mi hl (Slaget bed) leveret mellem Hſterrigerne 
under Erkehertug Carl og deFranſke, Bairerne og Wuͤrtem⸗ 
bergerne under Napoleon den 22de April 1809. Slaget ved 
Abensberg (2ode Apr. 1809) havde banet de Franſte Veien 
til Landshut og til Inn. Men Følgerne af dette Slag 
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traf blot den venſtre Floi af den ſtore oſterrigſke Armee, 
medens den høire under Erkehertug Carl frængte frem til 
Regensburg, fog denne Stad, fangede bet 6rbde franfée 
Infanterieregiment, bemægtigede fig HDøiene ved Abach, 
uagtet den heftigfte Modſtand og var ſaaledes Mejrer af 
Donau paa et meget vigtigt Punkt. Hvis Pfterrigerne 
bleve i Beſiddelſe af deane vigtige Pofition vare de Franſtes 
Anſtræengelſer de, foregaaende Dage forgjeves,  Øfterriger= 

ne vilde forcere de Franffes Stilling imellem Peifing og 
Dimpling, tvænge frem fil Xbensberg og Klofter Ror og 
gade løs paa Donauwerth, da Beſiddelſen af dette Punkt 
afgjorde Befiddelfen af hele Baiern, Napoleon anvendte 
Alt for at hindre dette og det lykkedes ham, Formidda— 
gen den 22de Apr. forløb med Marſcheren og fmaae Fægts 
ninger, mod Middag begyndte Slaget med Heftighed. Et 
Angreb af de Franffe paa den venſtre øfferrigffe Floi, 
nødte Øfterrigerne til at udvikle denne for et at omgages, 
og gjøre en Bevægelfe tilbage, hviler ſteedte med den 
ftørfte Orden. Indtil Middag havde adffillige oſterrigſke 
Corps beſat Omgivelſerne af Landsbyen Eckmuͤhl. Imid— 
lertid var Mapoleon, ſom Dagen forhen var trængt frem 
indtil Landshut, brudt op tidlig den 2obde og vifte ſig ved 
Eckmuͤhl ligeoverfor Erkehertug Corl. De Franſte Cuiras—⸗ 
ſerer udgjorde den hsire Flei, Wuͤrtembergerne Avantgars 
den og Centrum og Bairerne den venſtre Floi. Angrebet 
var frygteligt faavelfom Modſtanden. Alt kom an paa at 
tage Eckmuͤhl. Dette kunde fun ſkee ved af overmande den 
venfireøfterrigjfe Fløi. Hertugen af Montebello tilligemed 
Davouft og flere angrebe og forcerede denne Flo,  Pjters 
rigerne bleve vel herved trængte tilbage i en anden Poſiti— 
on, men holdt og her Stand, Da befalede Keiferen at 
ſtorme Eckmuͤhl. Get wuͤrtembergſte Infanterie havde den 
vigtigfte Deel i dette ſtrekkelige Foretagende. Eckmuͤhls 
Erobring afgjorde Kampen. Oſterrigerne traf dem. iils 
ſomſt tilbage mod Regensburg, thi 16 friſke Gavallerieregi— 
menter brøde paa Engang ind imod MØfterrigerne og kaſtede 
Alt ned for fig. Kun med den indbrydende Mat endte Slas 
get. De Franfke vedbleve at forfølge Oſterrigerne, ſom 
om Natten paſſerede Donau ved Regensburg for ved denne 
Stad at famle fig til ef nyt GSlag. Man fan antage. af 
over 200000 Mand fægtede i Glåget ved Eckmuͤhl. Rapo⸗ 
Yeon felv blev truffen af en mat Kugle paa Benet, juft ſom 
han var beſtjeftiget med fine Kort, Slaget var eet afde 
vigtigfte i den hele Krig. 

CclectiÉer, Cen der af Alt udvælger det Bedfte, 
Derfor falder man og de Philoſopher, der ei gandſte anta— 
ge noget vift philoſophiſt Syftem, men vælge af alle det 
Bedfte og Fornuftigſte, Eclectiker. J den philoſophiſte 
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Hiſtorie forftaaer man ved eclectiffe Phitoſophie den, ſom 
ſogte at forene Pythagoras's Platos og Ariſtoteless Me— 
ninger i et harmoniſt Syſtem. 

Ecole polytechnique (polytechniſt Skole) en militær 

Skoleanſtalt i Paris, hvori 300 unge Menneffer erholde Una 
derviisning af adffilige Profefforer imathematifte, phyfis 
kalſte og chemiſte Videnffaber famt Zegning.. Elederne 
have Rang og Gold fom en Sergeant ved Artilleriet, bes 
ftemme fig ved $ndtrædelfen foren Green af Krigetjeneſten 
og blive efter erholdt Underviisning enten fatte i de enkelte 

for Artilleriet, Marinen 2c, beſtemte Underviisningsanftals 
"ker eller og de efter Pravelſe ſtrax komme i Tjenefte, 

Edam, en Stad i Nordholland, omtrent 6 Mile fra 
Amſterdam, ved Juyderføen, har henved T100 Hufe og 3000 

Indb. Handelen med Ofte er betydelig og Edammer? Øfte 
ere bekjendte over hele Verden. De hollandffe Oſte inds 
deles almindeligt i føde Melfofte og ſure Melkoſte, De føds 
fle falder man og Kommenoſte, fordi de ere krydrede med 
Kommen og Nellifer. Af begge diſſe Hovedflags gives der 
flere Sorter," Edammeroſtene høre allestil de føde Melko⸗ 
fte og inddeles efter Farven af deres Sforpe i rod- og hvid— 
fforpede, Der gives af dem fra 33 til 20o Pund. Øen fore 

ikrinligfte af alle er den ſaakaldte Preſentoſt, der maae for⸗ 
"ene alle den bedſte Oſts Fuldkommenheder. Der gaaer en 

everordentlig Mængde til Engelland, faavelfom til Spani⸗ 
"en, Amerika og Colonierne. - Man regner den hele Ofis 
YVroduction i Holland til 30 Mill. Pe, 

Edda, Under dette Mavn gives åer fo Samlinger 
af gamle islandffe Digtninger, der udgiore Hovedkilden 
til ten gamle nordijfe Gudelære og Heltehifterie,. Den 
førfte af diſe Samlingerſom man falder den aldre eller 
Semunds Edda ſtal være feranftaltet af Sæmund 
Sigfus ſon en lærd islandſt Geiftlig og Åre Fre: 
d'e, Nordens ældfte Hiſtorieſtriver, ſom levede fra 1056 til 
7123 og havde ſtuderet i Paris. (fans Levnet har Urne 
maanæus udførlig beſtrevet foran den førfte Deel af Gdda. 
Den beſtager af en Rekke Skaldeſange og gamle Sagn, 
(Deraf den gamle Edda, Poeſiens Stammoder). Denne 
gamle Edda laae næften 400 Aar ſtjult ognglemt i Island. 
S Aaret 1643 reddede Yrynjolf Svenſen Biſtop 
iSkalholt en fortrinlig og endnu den bedſte Pergaments— 
codex. Fra denne Zid blev Edda ivrigere bearbeidet og 
adſtillige Dele deraf bekjendtgjorde ſom Voluſpa, Haas 
maal m.m — Af diſſe dergang fuldſtendigere Sange og 
adſtillige andre er (maaſkee 120 Aar fenere) det profaiſke 
udtog gjort, fom fører Navn af den yngre Edda og tilferis 
ves den bekjendte Hiſtorieſtriver Snorre Sturfes 

* 
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Ton, Dette Udtog danner et Slags Syſtem og en Cyklus 
af hine Gange. Varkeber ſiden omarbeidet og udvidet. 

Det beſtaaer ligeledes af tre Dele, hvoraf den forſte er dogs 
maliſt, ben anden fortællende og den tredie ſom kaldes Skal⸗ 
da indeholder i et alphabetiſt Udtog de. Talemgaader, fom 
forekomme i de to förſte, Refenius har udgivet Eddas 

”Aglandffe,Zert med Overfætfelfer, Hayniæ, 1665. 4. Ny ſe⸗ 
ruw'p, der bar faa ſtore Kortjenefter af de nordiffe Oldſa⸗ 
ger, hår leberet en danfk Overfættelfe, Kjøbenhavn. 1808. 
Raͤhs har leveret en tydſt Overfættelfe (Berlin 1812). Den 
farſte Degl af den ældre eller Semunds Edda blev udgivet 
af der magnætjte Inſtitut 1787 1 Originalterten med en las 
tinſk Overfættelfe og Gloſſer, begge forfattede af Gudmund 
Magnæué, Adſtillige ere fremkomne med Tvivl mot ten 
ældre Eddas Wgthed, ſom Adelung, Schloͤzer, Ruͤhs, 
hvilfe dog andre, grundigen have giendrevet, blandt den 

iſcer E Muͤller der hor fkrevet over Aſalerens Wgthed pg 
"Den fnorrifte Eddas Værd 1c. Ci alene indvortes Sand— 
hed og Cddalæreng eiendomlige Uddannelſe, men og hiftos 
riſke Spor tale for dens Alderdom og Wgthed. 
C 7 

FT. EderttinE (Gerard) født i Antwerpen 1641, en Mas: 
Jer og Kebberſtikker, der vel lærte Kunftens Elementer i fin 
Fedreneſtad, men fiden fuldkommen udviklede fine Talene 
fer i Franberig“ Ludvig r4de fængflede denne Kunſtner til 
fig ved Velgſerninger. Han ſtak Rafaels Hellige Fas 
milie ogÅAleranders Beløg hos Darius's 
Familie af £e Brun i Kobber, efter den fidfte 
ſtak han og den bodfærdige: Mægdalene, 
Diſſe tre Stykker findes i Mufæet i Paris, "Han har ogſaa 
heldigen forfattet originale Stykker og malede en flor Deel 
Portraiter af den Tids bersmte Mend. Hans Arbeider 
udmærke fig ved en Tet og correct Tegning, fro Natur og 

: æn uefterlignelig Harmonie i Udferelſen. Edelink døde 
ſem Kongens ordentlige Kobberſtikker og det kongelige Mas 
lerakademies Raad 1707 i en Alder af 66 Aar; 

Eden en Lyſthave, efter Mofes det førfte Menneſke— 
pers Opholdsſted. Digterſt pleier man at kalde en meget 
ſmuk Egn, ſaavelſom de Saliges tilkommende Opholdsſted 
et Eden. 

Edenburg, Edinburgh, Hovedſtaden ti Skotland i 
Provindſen Lothian, veb Floden Forths Udløb i Nordſeen, 
er ftor og folkerig og var fo dum de ffotffe Kongers Hoved 
ſtad; det gamle anfeelige Refidensflot findes endru t den 
øftlige Deel af.Staben. Den har over 90000 Indb og et 
megef berømt Univerfitet, hvor der almindelig findes 2600 
Studerende: desuden en Børs, et Maler- sg Billedhug— 
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huggeracademie og et offentligt Bibliothek, hvori findes 
fjeidre og koſtbare Verker. Her er desuden to kongeligs 
Banker forſtjellige almennyttige Selffaber, tre Hofpitas 
ler og en Mængde Manufactuter og Fabriker. Al Edin⸗ 
burghs Dandel drives over Leith, der kan anſees ſom Sta— 
ders Havn. 

"Edderduun de bløder fine Bryſtfiedre af Edder⸗ 
fuglen (an:s motéſima). Denne nyttige Svommefugl ber 
boer de nordlige Egne og opholder fig ifærved Irland og 
Grondland. Den ev ovir fo Fod lang og med udbredte 
Vinger 33 Fod. Den lægger førfte Gang Eg ved Enden af 
Juniſeller Begyndelſen af Juli. Hunnen indretter dertil 
en. ükunſtlet Rede af Græs, Mos 26. paa en ſteil Klippe ved 
Egetyften eller en ode Landſpids; For at beſtytte ZEggene 
og Ungerne mod Kulden, plukker den Duun af Bryſtet og 
beflæder dermed Reden, ſaaledes af man neppe Fan fee den 
elv, naar ten ligger paa æggene, J Mordens beboede 
Dele, hvor Menneſtene vide at ſettePriis paa Dunet, bliver 
Dderte den frataget og den maa lægge paa Nye. Dette gjør 
den. tre forſt ellige Gange. . Indbyggerne i de nordlige Eg— 
ne tage derfor Cbderdunen bort de to førfte Gange eller i 
det mindſte den forſte Gang: Æggene tilligemed Dunen og 
lade Fuglen fun beholde den fid fie eller de to ſidſte Legnin— 
ger. Edderfuglens Kjød gjør man ei meget af; det er 
desuben i viſe Lande forbudet at dræbe den; defto mere -føs 
german efter de velfmagende Æg. Diſſe ſaavelſom Dune— 
ne jøger man endog med, fior Livsfare, da Kyjibeboerne i 
Touge lade ſig bidfe ned til. de paa ſteile Bjerge byggede 
Reder. Med 5 Pund af det bedſte Edderduun har man, nok 
fil en. heel Seng- Grønlænderne bruge og det aftrukne 
Skind, hvorpaa Fjedrene endnu fidde til Underilæder paa 
den blotte Krop. 

Cidgeworth de Fermon, en franſt Preft, 
der nedſtammede fra Irland. Han "var Ludvig 16des 
Skriftefader og fulgte ham til Retterſtedet. Man paa— 
ſtaaer temmelig almindeligt, at hani tet Oieblik Ludvig 
lagde Hovedet ned, ſtal have ſagt: „Son af den hellige Lud— 
vig ftiig til Himmelen.“ Han begav ſig ſiden til Tydſk⸗ 
Jand, hvor han blev meget vel modtagen af den henrettede 
Konges Brødre, 

' Edict, en Udſtadelſe eller Bud, Befalivg, Kund—⸗ 
giorelſe af Landsherren. 

Det nantiſkte Cdict er en berømt Forord- 
ning af Henri Ade, hvori han tilftaaer fine forrige 
Troesforvandte de Reformeerte frie Religicnsøvelfe, ad— 
Ftillige Sikkerhedsſteder og lige Ret med de Cathol— 
fe. Det var en Zidlang af delykkeligſte Følger forde 

/ 
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Reformeerte og for Frankerigs Rolighed. Men alerede uns 
der Ludvig 13de fik de Reformeerte grundet Aarſag til at 
frygte at man igjen vilde undertrykke dem. Dog førft, da 
Kongen berøvede dem deres Kirker og de dertil hørende 

Godſer i Landſtabet Béarn, grebe de til Vaaben, anførte 
af Rohan og Soubife, dog uden Fordele, hvorpaa Kon—⸗ 
gen devilgede dem et Forlig 1622. Det hørte til Richelis 
eus Vlaner af ydmyge de Reformeerte og dersed røve de 
urolige Store en Støtte, derfor benyttede han fig af den 
førfte Leilighed til at erobre Hugonotternes ſtarkeſte Fæft- 
ning Rochelle 1629 og faaletes afvæbne bem. Dog for-= 
fulgde Richelieu dem ikke videre og lod dem beholde frie 
Religionsovelſez heller ikke tog de Reformeerte fiden 
nogen Oeel i de indvortes Uroligheder og ſaavel Ludvig 
13de føm Ludvig 14de gav dem det Vidnesbyrd at de vare 
troe Underſaatter. Saa meget mere oprørende vår den 
Gruſomhed, den fidfte udøvede imod dem Øg ſom endtes 
1685 med det nantiſke Edicts fuldkomne Ophævelfe, Lud— 
vig 14de havde den Henſigt ved alle mulige Midler at tbin— 
ge de Reformeerte til af forlade deres Religion, men et at 
fordrive dem. Fem fulde Aar fra 1680 til 1685 var han 
virkſom til Hugonotterneg Undertrykkelſe. Alerede 1681 be- 
falede han af Børn paa 7 Aar kunde anſees ſom Omvendte. 
Dog hindrede Colbert fil fin ODod Anvendelſen af voldſom— 
me Forholdsregler. Men, da Ludvig 14de fiden blev afs 
hœengig, deels af ſpage, deels af ildefindede Perſoner 
maatte de Reformeerte taale de meeſt uhørte Voldſomheder. 
Man udfendte Dragoner for at tvinge dem og Louvois ſtreb 
til Provindſerne: Hans Majeftæt vil at man fÉal lade dem 
føle den yderſte Strenghed, der ei ville antage Kongens Fez 
ligion, " Paa famme Tid loft han Grændferne bevogte paa 
det ftrængefte for at hindre Udvandringer, Desuagtet ſtal 
Frankerig i tre Aar have miftet 50000 af fine flittigfte og 
tildeels rige Familier, hvilfe man modtog med aabne Ars 
me i England, Holland og paa adſtillige Steder i Tydſt⸗ 
land, ifær i Brandenburg. Mange tufende havde beqpem— 
met fig til idet mindſte for et Syns Skyld af lade fig døbe. 
De til Kongen ſendte Fortegnelſer angave ei faa ſtort Ans 
tal af diſſe, at hans Smigrere let kunde overtale ham til 
at tree af der nu fun fandtes faa Mefermeerte i Frankerig; 
99 ſaaledes blev det nantiſke Edikt udtrykkelig ophævet den 
ove Oct, 1635 med Anførelfe af ben Grund at Kongen havs 
de faa Underfaatter der kunde nyde Fordeel deraf og bef 
desuden var overflødigt at holbe derover, Frankerig lee 
derved et ligefaa betydeligt Tab, ſom adjfillige andre 
Magter vandt ved Modtagelſen afde franſte Flygtninge. 

Eduard eller Edward (den gamle), Konge i Eng: 

Vand, fulgte fin Fader Alfred i Aaret 900. Han erhvers 
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vede fig megen Hader i fine Krige mod Skotterne og de 
Danffeog havde ſtore Fortjeneſter af fir Riges Forvaltning. 
Dan. oprettede 5 Biſpedemmer, grundede Unjverfitetet i 
Cambridge og varen for Puder af Videnſtaberne. Han 
bøde 934 og blevejterfulgt af fin uægie Son Athelſtan, ſom 
han havde avlet méd en Hyrdepige. 

Eduard (denunge,”hellige) Konge i England , 
født 962, kom til Regjeringen 975 altſaa tun 13 Aar gams 
mel. Hans Moder Elfride, der enffede fin egen Son 
Erhelred paa Zhronen , myrdede Eduard. Da han ens 
gang fom tilbage fra Jagten befandt han fig i. Ner— 
heden af et Slot, ſom Elfride beboede; meget heed fjernes 
de han fig fra fit Følge, begav fig til Slottets Vort og for—⸗ 
langte en Drik. Elfride modtog ham med tufinde Smigsz 
reriev, men medens han drak blev han paa hendes Befaling 
gjennemboret bagfra og ſtyrtede død fra Hejten. Dette 
ſteedte den 18de Marts 978 i hang 15de Aar, Den romers 
fie Kirke erklærede ham for hellig uagtet han ei døde for 
Religionen, : 

Eduard Confesfor (Bekiender) en Son af 
Ethelred, fulgte Hardeknud 1042 i Englands Negjering 
og var den fidfte angelfacbfifte Konge i dette Rige: Han 
havde længe opholdt figi Mormandiet, medens de Danfte 
beherſtede England, hvorfor han øg havde megen Forkjer⸗ 
lighed for Normannerne. Folket troede, at han ved Senders 
Paalæggelfe kunde curere Gygdomme, hvorfor han øg blev 
anſeet for hellig. Man tilffriver ham en Samling af Love, 
ſom fører hans Navn og endnu gielder. Før fin Død 1066 
Fal han have teſtamenteret fit Rige til den normanniſte 
Hertug Wilhelm, der ogfag jindteg England og ſtiftede en 
nye Stamme; , ; 

Eduard 1fte, Konge i England, født i Wincheſter 
1240, død i Carlisle den zte Juli 1307 i fit 68de Aar varen 
Son af Henrik Z3die og Eleonora af -Provence eg een af 
Englands merkverdigſte Konger. Han befandt fig netop 
paa et Zog mod de Vantroende, da hans Faders Død falde 
te ham til. Englands Throne 1272, Maa fin Hjemreife 
hyldede han Philip 3die af Franterig for Guienne. Han 
erobrede derpaa Wales 1283 og bilagde ved ef Forlig med” 
Philip den ſmukke Stridighederne om Saintouge, Limoufin, 
Quercy og Perigord. Under ham fil England ef gandſte 
andet Udſeende end det forhen havde havt. Han forſtod at 
holde de urolige Sfore inden deres Skranker, oplive Indus 
ſtrien og hæve Handelen, Da Alexander Zdie af Skotland 
var død 1286 blev det overdraget Eduard 1fte at beſtemme 
hvilken af de 12 Præfendenter Kronen ffulde tilfalde. Han 

j 
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fordrede førft Riget fil Lehn og udnævnte derpaa John Bale 
liol fil Konge fom fin Vaſal. Dog opkom der ſnart Uenig— 
hed imellem bem, da Eduard opførte fig fom Skotlands 
Kenge: "Han fordrede Balliol for fin Domſtoel og tillod 
ham ei engang at lade fin Saa ferfvare'ved 'en Procurator. 
Ball:ol befluttede nu at afkaſte det ovrørende Aag og fors 
bandt fig derfor med Frankerig. Eduard gjorde nu fin 
Sag til hele Nationens; han ſammenkaldte Deputerede 
for at bevilge de nødvendige Paaleeg. Det er billigt, fag= 
de han, at hvad der angager Alle ogſaa billiges af Alle.“ 
Men ver denne Leilighed lærte og Folkets Deputerede at 
Fjende deres Kraft. De fordrede Ufftaffelfe af deres Be: 
fværinger og Beſtemmelſen af deres Rettigheder. Edu— 
ard erholdt fun de nsdvendige Bevilgninger og faae fig 
fnart i Spidſen af en Armee. Nu forlangde han af Balliol 
at han fulde frille fit Troppecontingent for at afvende det 
Indfald, hvormed England truedes af Franketig; men 
Balliol, fom af Paven var fritagen for fin Lehnseed, nægse 
fode Eduards Forlangende og blev flagen af Eduard og ta⸗ 
gen til Fange ved Dunbar, hvorpaa Skotterne underkaſtede 
ſig Seierherren. Den ulykkelige Konge tilbragte to Aar 
fom Fange i Tower og gif derpaa ſom Privatmand til Fran— 
kerig. (En ubetydelig Strid mellem en engelſt og franfe 
tipper foranledigede 1293 en Krig mellem begge Matio-z 
merne, hvilfen deg bilagdes ved ef dobbelt Gifrermaal ; 
mellem Eduard og Margrethe af Frankerig og mellem hans 
Son 09 Iſabella, Philip 4des Datter, Skotterne havde 
imidlertid benyttet fig af Cduards Fraværelfe til at gjøre 
fig fric. Han angreb dem nu med fin hele Magt, overvandt 
dem aldeles og fangede den tapre William Wallace, der mød 
faa megen Kiekhed havde forſparet fit Fedrenelands Uafs 
hæengighed. Dog blevet Eduard heller dennegang i langs 
varig Beſiddelſe af' Riget. Robert Bruce fatte fig i 
Spidſen af fine Landsmænd, fordrev Englænderne og blev 
udnævnt ril Skotlands Konge. Cduardvar i Begreb med 
at falde ind i Skotland, da Døden overumplede ham i 
Carlisle. Doende anbefalede han fin Søn Sfotterneg 
Undertvingelſe, hvilken han bog ei faae fig iſtand til at 
udføre. Han befad Mod, en ſtarp Dømmetraft, Reenhed 
i Sæder og i Aimindelighed megen Billighed, naar ei Wr⸗ 
gierrighed forledede fam, Han var tillige hevngjerrig og 
gruſom. Hans Indflydelſe paa Englands Statsforfats 
ning var meget vigtig, Parlamentet fif ved. ham en nye 
Skikkelſe, fom lianer den nuværende. Titelen Pair og Ba⸗ 
ron fil Fun de, fom tom i Overhuſet. Han anordnede at 
hoet Grevſtab ſtulde ſende to Riddere og hver Stad fo 

Borgere til Parlamentet z Underhuſet ffulde deeltage i 
Glattepnalæg og Eduard tilftod det en vis indvortes Kraft 
for ved det at holde te Store Ligevægten. Man har kal⸗ 
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det Eduard Iſte den angelſke Juſtinian, bermed gier man 
ham ikke ſtor Wre, da han langt overgik hiin romerſte Kei— 
fer i ſtore Egenſtaber. 

Eduard 3die, en Sønneføn af den foregagende, 
født i Windſor 1312, dede den 23 Juli 1377. Han udmærs 
kede ſig færdeles i fine Krige mod Frankerig. Eduard gjor— 
de Fordring paa den franſke Throne efter fin Moder Iſabel⸗ 
la, Philip 4des Datter, forbandt fig med den tydfÉe Keiſer 
ogrmed Flandern, og antog Titel af Konge i Frankerig. 
Englænderne vandt Søeflaget ved VEclufe og fiden det bes 
rømfe Slag ved Crecy, hvori de Franſte tabte over 30000 
Mand. "Ser Canener, fom de Engelſte ffal have havt 
i detie Slag og hvis Brug var Fienden ubekjendt, havde 
ſtor Deel i denne Seier. Aaret efter erobredes Calais, der 
dog forſparede fig med udmærtet Tapperhed under Jean de 
Vienne og overgav fig førit, da Hungersnsden var ſtegen 
Æl det Hsieſte. Medens Eduard heldigt førte Krigen mod— 
granferig havde hans Gemalinde Philippa overvundet Daz 
vidt Bruce Konge af Skotland, der var tagen til Fange af 
Henrik Pierey Greve af Morthumberland i Slaget ved Ne⸗ 
vils Grof, — Den forte Peſt, fom udbrød ført derpaa 
foranledigede en Vaabenſtilſtand, der varede fil efter. Phi— 
lips Død 1350. Krigen begyndte paa nye under Johan den 
gode og Prinds Eduard (Talvet den forte Prinds) flog og 
fangede den franffe Konge ved Poitiers 1356 og førte ham 
fangen til England J Freden til Breigny, fom derpaa 
kom iftand, maatte Frankerig afftaae vigtige Beſiddelſer; 
men, da Fredsbetingelſerne ei bleve holdte, vendte Johan 
tilbage fil fit Fangenſtab i England, hvor han døde 1364. 
Krigen udbrød igjen med Carl den zte men ei med den fors 
rige Lykke for Eduard, hvis Tropper bleve fagne af Bera 
trand du Gueſclin. Tilſidſt miſtede Engiand alle fine 
Erobringer i Frankerig vaa Calais nær, G fine fidfte Aar 
lod Eduard fig ſtyre af Yndlinge; iſer misbrugte Ålir af 
Pierce Kongens Kjerlighed ved at forlede ham fil ubyre 
Odſlen. Forreſten udmærfer Eduard fig fortrintig ved 
fin Retfærdighed, fin Jver for at ophjelpe Handelen. og bes 
fæjfte Nationens Rettigheder. JIverſyg paa Nederlændere 
nes blomſtrende Tilſtand opmuntrede han ved alle muelige 
Midler fine Underſaatter til Induſtrie og til felv at forars 
beide de Materialier, ſom de ellers tilførte Fremmede, 
Har fil ogjaa» nederlandife Arbeidere til af nedſétte 
fig i England og gav fortræffelige Love til Induſtriens 
og Dandelens Fremme, Han lagde Grundvolden til de 
fiden faa vigtige engelffe. Uldmanufacturer, Han ſtiftede 
ogfaa Hoſebaandsordenen for Militair⸗Fortjeneſte. Un— 
der ham levede Johan Wiclef, der vovede at tale imod Pas 
vemagtens Misbrug, ; 
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Eduard meeſt befjendt under Navn af den for 
feVrinde, varen Søn af Eduard 3die og udmærkede 
fig færdeleg i Strigene i Frankerig. Har bidrog meget til 
Seieren ved Crecy og var de Engelſkes Anfører i Slaget 
ved Poitiers, hvor han fjæmpede mod en overlægen Fiende, 
feirede og fangede den franſte Konge Johan den gøde, ſom 
han dog behandlede med en Gras af Agtelſe, der lod ham 
mindre føle fit Uheld. J Aaret 1362 modtog han af fin 
Fader Grevifabet Poitou og Fyrſtendommerne Aquitanien 
og Gaſcogne ſom £ehn og giftede fig med Johanna, en Date 
ter af Eduard Plantagenet, Greve af Kent." Kort derpaa 
tilſtod han Peter den gruſomme af Caſtilien et Frifted 
ved fit Dof; dar benhe vat bleven fordreven fra fit Ris 
ge af fin Halvbroder Henrik af Traſtamara. Loftet om 
betydelige Domainer bevægede Eduard fil at underftøtte 
Peter for igjen at fætte ham paa Caftiliens Throne. Han 
erholdt af fin Fader ef Forffud paa fin Ypanage af 100000 
Daler i Guld, Fod indfmelte fit Bordtoi, gik over Pyres 
tæerne, flog Henrik ved Ravarette og indfatte Peter, ſom 
[lønnede ham med Utaknemmelighed. Midlertid var Kri— 
den fornyet imellem England og Frankerig. Eduard kom 
tilbage til Guienne og uagtet en tærende Feber, fod han 
fig ien Bereſtol bringe til Seleiringen for Limoges, ſom 
Hidtil et havde villet overgive fig: Staden erobredes og 
Seierherren lod foruden den franſte Befætning ogfaa 7300 
df Indbyggerne fpringe over Klingen. For at famle nye 
Kræfter gif han fil Eugland, hvor han døde 1376 t fit 
4åde Yar, Efter hans Død tabte de Engelſte lidt efter 
lidt deres fleſte Beſiddelſer i Frankerig. Mogle antage af 
Navnet den ſorte Prinds hidrører fra hans forte Ruſtning: 
andre udlede det af den Strek, han udbredede blandt 
Fienden. 

Eduard ade, Søn af Hertug Richard af York, var, 
født 1441 og blev cfrer fin Faders Fald i Slaget ved Wake⸗ 
fjeld fat paa den engelſke Throne ved Hjelp af Greven af 
Warwick, Denne, fom troede fig 'fornærmer af Eduard, 
forbandt fig fiden med den afſatte Konge Henrik ote og. det 
Tancafterife Partie for igjen at afſette Eduard. Kongen 
maatte ogfaa virkelig flygte til Flandern. kom med en us 
betydelig Unterftøtterfe tilbage eg fandt ſaart Filhæns 
gere nok til af byde fine Fiender Spidſen. Hans egen Bro⸗ 
der Georg af Clarence, fom havde taget Warwicks Partie, 
gif nu iafen over til Hongen, fom overvandt Warwid i ef 
blodigt Slag ved Barnet og fort derpaa Dronningen Mar— 

grethe af Anjou ved Teukesbury. Henrik den 6te blev der— 
aa myrdet i Fængflet af Eduards Broder Ridard af 

Bloucefter og Eduard rigjerede fra denne Tid fil hans Død 
1483. Han vanærede fin tappre Characteer ved Vellyft og 
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Gruſomheder; ſaaledes lod han ſin Broder, Hertugen af 
Clarence henrette for en ubetydelig Forbrydelſe. Dog gav 
han ham Zilladeife at vælge hvad Dodsmaade han onfkede. 
Hertugen valgte at drukne fig i et Fad Malvafierviin. 
Hans Gøn Cduard 5 ſtulde regjere efter Faderens 
Død under Formynderſtab af ſin Farbroder Hertugen af 
Glouceſter, men denne ryddede ham fort derpaa af Veien 
og fatte fig felv paa Thronen. 

— Eduard. 6te, en Son af Henrik 8de og Fohanne 
Seymour, blev født den 12fe Oct. 1537 og kom ded ſin Fa⸗ 
pers Død 1547 paa den engelfte Throne. Hans Morbroder 
Eduard Seymour, | Hertug af Sommerfet var hans, Forss 
mynder og foreftod tillige Regjeringen under Navn af Pros 
tektor. Han fremmede den proteftantijte Religion, fom 
under Eduard meget udbrededes i England. Sommerfet 
"blev fyrtet af Hertugen af Northumberland, beſkyldt for 
Gtatsforræderie og henrettet; Northumberland fit nu ſtor 
Indflydelſe og føgte endøg at bringe fin Familie paa Thro— 
nen ved at lade fin Søn Guildford Dudley ægte Johan— 
ne Gray, fom var nær beflægtet med Kongefamilien og 
af Eduard beſtemtes til hans Efterfslgerſte, hvis han døde 
uden Arvinger. Eduards hurtige Død 1553 tilintetgjorde 
Northumberlands Planer. 

Eed eretmed Guddommens ſom et alvidende og 
helligt Veſens Paakaldelſe forbundet Udſagn, ſom ved den— 
ne Paakaldelſe faaer en defto ftørre Bægt. Man forudſet— 
fer nemlig af den, der anvender Eeden har den tilbørlige 
Følelfe af Agtelſe for bet høiefie Bæfen og Sandheden til 
at give en bevidſt falſt Ert:æring ved. denne Leiiighed, Der 
er ftridt meget om Eedens Nødvendighed og om dens Brug 
burde tillades: vift nof er def at den ofte misbruges og at 
den fun høift fjelden burde bruges for ei at tabe fin Kraft; 
Ze mæriværdigfte Slags Ceder ere følgende: Embedseed, 
hvorved. Cen. lover ſamvittighedsfuldt at vilde opfylde 
Pligterne i et betroet Embede; Renſelſelſegeed, hvorved 
Cen forſikkrer at være frie for en Forbrydelſe, for hoilken 
hån anklages; Vidneeed, bvorved Cen forſikkrer ſom 
Vidne at ville fremjætte Sandheden ſaavidt den er ham 
bekjendt ꝛc. 

ESenhed ved et Vark er dets Deles Overeensſtem⸗ 
melle eller deres gjenfidige Beſtemmelſe ved hverandre til et 

Heelt. Deh er nødvendig ved ethvert Vært af den Fjøns 
i — fordi det ellers vilde ophøre at være et Kunſt⸗ 

ær id Z å 
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Effect-Handel Faldes i Holland Handelen med 
Statspapirer, hvilkener af ſtor Vigtighed, Den inddeles 
i Handelen med indenlandſke og Handelen medludenland fe 
Effecter. Den hollandſte Statsgjeld beſtod i Aaret 1809 
af 1254 Mill, fl., hvortil ndfordredes en Sum i Renter af 
38,888,332 fl. Desuden høre til de indenlandſte Effecter, 
Laanebanten, Verelbanfen'2e., famt talrige Negociationer 
i Stæderne og de hollandſke Colonier i Oſt og Veſtindien. 
Man fanpaa denne Maade maaffee regne to Milliarder 
hollandſke "fl. i indenlandſte Negociationer, hoorover der 
eriftere Obligationer, ſom roulere i Handelen.” De udens 
landſke Effecter ere Ligeledes af het Beløb og man fan 
maafkee antage for 300 Mill. udenlandſte Obligationer. 
Diſſes forſtjellige Rentefod, de forſtjellige Hypotheker, 
Præmier, Statens politiffe Sikkerhed, hvorpaa de lyde 
give diſſe Papirer en afvexlende Priis eller Cours. Der 
vindes og tabes ofte meget paa diſſe Papirer og man har 
Exrempelpaa at de rigeſte Huſe have tabt deres hele Formue 
ved uheldig Spekulation med diſſe Papirer, Dogbefatter 
den ſtrengt ſolide Kjøbmand fig ſjelden med dette Stags 
Handel. Paa Borſen i Amſterdam er et eget Sted, hvor. . 
de forſamle fig, ſom tage Deel i denne Handel; 

Effendi (egentlig Herre) en Hæbderstitel hos Tyrs 
kerne, fom Stats og Civil-Getjente, fit ogfaa ændre Statss 

perſoner tillægge fig og ſom ſedvanlig forbindes - med Nav⸗ 
net paa deres Embede. Saaledes kaldes den forſte Éeifers 

lige Livlæge Hakim-Effendi, Præften i Serailet 

Qman:Effendi 20. Den, mærfværdigfte af dette 

Ravn er Reis-⸗Effendi, Rigskantsleren, der fillige 
erMinifter for de udenlandſke Sager og underhandler med 
fremmede Nationers Gefandtere, 

Egbert, den førfte angelfachfife Konge, der ves 
gjerede over hele England, var førfé Konae i Veſtſex, men 
forenede fiden de 7 angelſachſiſke Riger unter fig. Dan ops 

holdt fig en Zidiang i Frankerig ved Carl ben ſtores Hof, 
uͤnderkaſtede fig derpaa. førft det ſydveſtlige England, ders 

vaa Mercia og detØvrige af Landet indtil Northumberland, 

fom dog ogfaa tilfidft maatte erkjende hans Overhetredøms 
me. J Northumberland havde mange Danſte nedfat fig 

og bleve under adifillige af hans Efterfølgere Riget farlis 

ge, ifær ved deres Landsmænds gjentagne Angreb.  Cge 
bert døde 837+ 

Egede (fang) bekjendt af. fin Iver for Gronlen⸗ 
dernes Omvendelſe, var fødti Danmark 1686, blev 1707 
Præft i Bogen i Nordlandene og følfe et overordentligt 
Kald til at prædike Chriſtendommen i Grønland, 1718 

F 
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nedlagde han fit Embede gif med kongelig Underftøttelfe 
til Grønjand og blevi dette folde og ufrugtbare Land t 
15 Aar beſtjeftiget med af oplyfe de taae Indbyggere og 
forbedre deres Tilſtand. - Selvefter fin Tilbagekomſt vedz 
blev han med utrættet Iver af førge forj den gronlandfke 
Miſſien og døde 17581 Stubbekjsbing paa Falſter. Han 
har felv beſtrevet fin Miſſionshiſterie, ligeledes har han 
udgivet Grønlands Raturhiſtorie. Hans Søn Paul 
Egede, var fra ſit 12te Aar fin Faders ivrige Medhjelper 
og gjorde Grønlændernes- Bel til fin Hovedbeffjeftigelfe« 
Gan var ligeſom hans Fader almindelig elffet for fit ædle 
ca gode Hjerte. Han har forfattet Scammatica groenlan⸗ 
dico-danico-latina Hafn, 1756, 8: Didtionarium groenl. 
dan, lat, 1766 8. Novum — groeni. ſamt Efterret⸗ 

ninger om Grønland af hané Dagbog. Han døde den 3die 
Juni 1789. 

Egennytte den herſtende Beftræbelfe ei at lade 
nogen Fordeel unigaae fig felv om og andre lide berved« 
Hermed er fædvanligt Frygt for at fabe forbundet. Egen—⸗ 
nyttig fan egentlig fun det ſandſelige Menneſte være, der 
blot ftræber efter udvortes Zing og tillægger dem fortrin— 

lig Bærd, Egennytten føger fin Fordeel ogfaa til Andres 
Skade, og qvæler derfor Venſtabs og Kierlighede "blide Foa 
lelſer og forbittrer den frie Nydelſe af Livet, 

: Egenſkab er et Kjendemarke for ſaavidt det til— 
lægges en Sag (Characteer). Egenſkaberne ere eiendomli— 
gen, naar de uüdelukkende tilkomme een Gienfiand, Egen— 
ſtaäaber i indſtrenket Forſtand eller. fælleds. De kunde 
være veſentlige eller uvæfentlige, De Sidſtes Fraz 

. værelfe forandre Intet i Sagens Væfen. De forſte ere 
Grundegenſtaber, eller conftitutivsvæfentlige, (eſſentialia. 
conſtitutiva) naar de ere Beſtanddele af Vaſenet og afledes 
de, confecutive Egenſftaber, Attributer. Ben ſidſte For⸗ 
ſtjel gjordes fornemmelig ved Locke. Efter Berkeley ere 
Egenſtaberne blotte Ideer, efter Kant blotte Phoenos 
mener. 2 

Eger et lille Herſkab i Bøhmen, hvori Staden 
Eger berømt af en Cuurbrønd, der ligger omtrent en miil 
fra Staden, ſom er velbeboet og befæftet. 

Egexiaer Mavnet- paa en Nymphe, ſom Ros 
merne vifte guddommelig Tilbedelſe. Numa  Pompiz 

Mius foregav at fiaae i hemmelig Forſtagelſe med hen= 
de og -af hende ar have erholdt de Love, han gav 
Romerne. Efter nogle ſtal Egeria have været Numas 
Gemalinde. FALSE 



200 Ege 

Eginhard, Secreteer hos Keiſer Carl ben ſtore, 
efter Nogles Beretning hang Svigerføn og Overopſyns— 
mand over de keiſerlige Huſe. Efter Carls Død blev han 
Mun. - Ludvig den fromme overlod ham adſtillige Abbe— 
dier, men han frafagde fig dem for af ende fit Liv i Seeli— 
genftadt, et af ham ſtiftet Klofter, hvor han døde 839. — 
Der fortælles om hang Forbindeife med Keiſerens Datter 
Emma, at han en Mat havde forfsiet fig til Prindfeffen , 
men af der imidlertid var falden Endeel Snee. For at in> 
gen ſkulde lægge Mærke tilat Nogen havde været hos hens 
de ved at iagttage enMandsFled iSneen, fog hun fam pag 
fine SÉuldre og bar ham bort. Den aarvaugne Carl havs 
de imidlertid fra fit Bindue været Vidne tildenne Scene, 
va forenededeto Elffende med hinanden, — Som Munk 
beſtjeftigede han fig med at forfatte Carl den ſtores Hiſto⸗ 
tie. Franferigs Annaler fra 741 til 329 af Eginhard, ere 
udfomne i Utrecht 1711. 4. Videre har man af ham vigti— 
ge Breve for hang Tidsalders Hiftorie, udkomne i Frank— 
furt 1714; Fol. 

Egmont (Lamoral Greve af) var af en for⸗ 
nem hollandſk Familie og blev født 1522, Han ops 
ofrede fig Krigsſtanden og erhvervede fig ftor Moes under 
Carl den ste, fom han 1544 fulgte til Afrika, Under Phi⸗ 
Lip den 2den udmærtede han fig ſom General for Cavaleriet 
i Slagene ved St, Quentin 157 og ved Gravelines 1558. 
Da Philip var reiſt til Spanien, tog Egmont Drel.i 
deUroligbeder. ſom opkom i Nederlandene, men beftræbte 
fig dog for at ſtifte Fred mellem Statholderinden og de fore 
enede Store. Ban gjorde endog Prindfeffen den Eed, af 
han vilde underſtotte dén romerſt-catholſte Religion, og 
bidrage fil at udrydde Kſetteriet. Men hans Forbindel— 
fer med Prindfen af Oranien og dennes fornemſte Tilhæn— 
gere gjorde ham mistænkt for Hoffet i Aranjuez. Han 
og den ædle Philip af Montmorency, Grev Horn, bleve 
Ofre for Fanatismen og Hadet. Hertugen af Alba, ſom 
Philip havde fendt til Nederlandene før at tugte Oprorer— 
ne, lod dem begge henrette i Briiffel den 5 Juni 1563 i 
Egmonts 46de Aar. Han døde med megen Refignation og 
med det Mod, der fømmer Helten, Den franſte Gefandt 
melbede denne Begivenhed til fit Hof med de Ord: „Jeg 
Har feet det Hoved falde, fom to Gange bragte Frankerig 
til at ſtjelve!“ Egmont havde forhen fÉrevet til Philip 2: 
„at han aldrig havde foretaget fig Noget mod den cathol— 
ffe Religion og aldrig overtraadt fine Pligter fom god Un» 
derſaat;“ men man agtede ei derpaa. Man vilde give et 
Frætteligt Exempel, og Philip 2deng egne Ord tolke bedft 
hans Mening herover: han havde ladet difle to Hoveder 
falde, forbi ſaadant et Par Larehoveder ere mere værd end 
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mange tuſende Frsers.“ Egmonts Son, der dog 
vedblev af være Philiptro, blev ſendt Mayenne til Hjelp 
med 10000 Mand. Wed hans Indtog i Paris fmigrede 
denne Stads Indbyggere ham og Magiſtraten talte blandt 
andet om hans Faders Fortjeneſter: Tier om ham, udbrød 
Egmont, han fortjenteDøden fom Rebel. Den ulykkelige Eg— 
montsZamilie uddøde med DrocobiusFrants Greve af 
Egmont, der var General ved Cavaleriet hos Kongen af 
Spanien og Brigadeer ved Kongen af Frankerigs Armeer. 
Lan døde i Aragonien 1707 i fit 38te Aar. — Den betjend⸗ 
teMarimiliaenaf Egmont, Sreve af Buren, General 
en Chef hos Carl gte, var afen anden Famili« og udmærvs 
fede fig ſom brav Soldat i Krigene mod Frants den. 1 fie, 

Egoismus. Naturen har indplantet hvert Mens 
nejfe Selvkjerlighed. Sfølge denne betragter der Tingene 
med Henſyn paa-fig, for ſaavidt de vælte behagelige eller 
ubehagelige Folelſer, ere nyttise eler ſtadelige. Men 
Selvkjerligheden gager ofte over endog til Egennytte, 
hvorved den sherjfende Begjerlighed efter fine verſonlige 
Fordeles Tilfredsfrillelfe tilſideſetter Pligter mod Andre 
og er ubefymret om deres Bel. Denne Begjerlighed fals 
der man egentlig Cgoismus, Den grove fandfelige eller 
dyriffe Egoismus har blot dyriffe Nodvendigheders Til— 
fredsſtillelſe til Maal og er afføneværdig, hvad enten den er 
aabenbar eller ſtjuler fig under Beſtedenheds Skin, da den 
nedværdiger Perſonen; den finere betragterMennejffehedens 
hsieſte Gienftande ſom Nydelſesmidler. Kant ſtjelner mei- 
lem en logift, æfjthetift og practiſk Egois⸗ 
mus. Den logiſke Egoiſt holder det for unødvendigt at 
prøve fin Dom oafaa i Andres Forſtand. Han viſer fig t 
Egenfindighed og Paradorfyae. Den æfthetijfe Egoiſt la» 
der fig nøje med fin Smag, hvormeget og Critiken retmæss 

"fig dadler ham. Den moralſte Egoiſt er endelig den, 
Tom indffrænter alle Henfigter til fig felv, fom ingen Nytte 
feer undtagen i hoad der gavner ham ſelv, vel og ſom Eu⸗— 
dæmonift fætter Beſtemmelſesgrunden for. fin Billie i egen 
Lyffalighed. Da nu ethvert andet Menneſke gjor fig 
åndre Begreber om hvad der hører til hans Lykſalighed 
faa er det juſt Egoismen der bringer det dertil ingen Prøs 

veſteen at have for det ægte Pligtbegreb, ſom dog bør være 
et almeen gieldende Princip. Modſat Egoismus er den 
Tenkemaade ei at indſlutte den. hele Verden i fig felv men 
fun betragte fig og opføre fig fom enVerdensborger. Kant 
Taldte bette Pluralismus, doa tandet næften gjelde 
fom en Indvending herimod, af Regenternes Sprog til 
Folket i vore Dage almindeligt er pluraliſtiſt f. Er, Bi af 
Suds Naude. 

2 
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Ehrenbreitſtein, Herrmannſtein, en vigtig 
Bjerafæftning paa en Klippe paa denne Side Rhinen lige— 
over for Coblenz i det forrige Erkeſtift Trier, De Franz 
fe holdt den blokeret under” Fredscongreffen 1798 indtil 
den endelig af Mangel paa £evnetsmidler maatte overgive 
fig, daiden blev ſprengt 180:,' Ved goden af Bjerget ved 
den lille Stad Thal-Ehxrenbreitſtein er "det fyrſtelige Relis . 
densſſot, ſom ved Beleiringen for Størftedelen blev øbez 
lagt. Staden'er velbygget, meget nærfom, tildeels ved fin 
Guighandel med G obleng, med hvilken Stad den er forenet 
ved en flyvende Broe. 

Ehſtland (Eſthland) eller Statholderſkabet Mes 
val, N. O. for Lifland, hvoraf def og betragtes ſom en Deel 
er meget fandig, dog frugtbar paa Korn, Hamp, Hør, 
Dornrgvæng, Heſte 2c. Provindſen har 180 til 200000 Ind b. 
Ehſterne, en rusſiſt-ſinſk Folkeſtamme hørte alerede i de 

eldſte Tider fil det rusſiſke Rige under Navn af Tſchuder— 
Siden føgte de at unddrage, fig dette Overherredomme og 
fra 1386, da dette Land blev folgt til den tydſte Orden , 
udgjorde det Endeel af den liflandſte Sfat, tilligemed 
hoilken -det efrerat have ftraaet 100 Aar under Sverrig igjen 
kom til Rusland 17210g under Catharina 2den fik Navn 
af det revalſke Statholderſkab, men 1797 igjen erholdt 
Mavn af Gouvernementet Ehſtland. De rusſiſte Regenter 
have fat ffor Priis paa Befiddelfén af diſſe Provindfer, 
Der er ffrevet meget om de Livegnes ulykkelige Zilftand,t 
Lief- og Ehſtland fra den Tid Merkel i fit Vært die Letten 
og Petri i fit Vært die Ehſten bragte denne Sag paa Bane. 
Forreſten have Ehſterne for det mefte flette Boliger, ere 
taae og hærdede til Strabadfer og bekjende fig til den chri— 
ſtelige Troe. 

Ei ch sfeldogfaa Eisfeld, et fordunis Fyrftendøms 
me 36. [] Mile med. 80000 Indb. og 4 Steder, hvoriblandt 
Duderftadt og Heiligenſtadt ere de vigtigſte, mellem Thy— 
ringen, Heſſen og Grubenhagen. Freuſſen erholdt dette 
Land i Freden til Luneville, men tabte det fiden i Freden i 
Tilfit, da det blev lagt til, Kongeriget Weſtphalen. Ved 
de fenere Forandringer har Preuſen erholdt det igjen. J 
Over Eichsfeld, den ftørfte og ſydlige Deel forfærdiges mes 
get Lerreß. JNedre Eichsfeld den nordlige og frugtbare— 
fe. Deel avles Korn, Hør og Tobak. Indbyggerne ere for 
Størftedelen catholffe. 

Eiendom, Eiendomsret kaldes Ret til udes 
lukkende Behandling og fuldkommen Brug af en Ting. 
Ved Benævnelfen Eiendom betegner man og den udvortes. 
Ting, fom er Gjenftand for denne Ret, Forſaavidt ſom 

— — 
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Udelukkelſe er nødvendig til den fuldkomne Brug afen 
Zing, for faavidt er Ciendom retlig nødvendig. "Men den 
udelukkende Behandling er ei mulig uden Beſiddelſe, føls 
gelig er Beſiddelſe en Betingelfe for Eiendom, men tillige 
Befiddelfesret.  Ciendom omfatter og 1) Difprofitis 
onsret eller Proprietet >: Ret til udelukkende at bes 
ffemme Tingenes Anvendelſe; 2) den Net at oeverlade 
andre Tingens Accidenſer, for ſaavidt det lader fig giøre. 
Diffe Rettigheder tan Eieren overdrage Andre. Heraf op-z 
kommer fuldftændig eler ufuldftændig, 
indſtræenket eller uindfiræntet Ciendom, 
Lærerne i Naturretten have ſtedſe ligget i Striid om Eien— 
doms retlige Oprindelſe. Negle ertlære Beſiddelſestagen 
af Ting, ſom ingen Eier have for tilſtrekkelig tilat grun— 
de Eiendomsretten. Andre fordre Overeenskomſt og gjen— 
ſidig Erkjendelſe. Kunſiſet retligt Selſfab tan Eiendoms— 
ret finde Sted, derfor afhænger Eiendomsretten af Ind⸗ 
trædelfen i et ſaadant Selffab, og den blotte Befiddelfe bli⸗— 
ver førft da til Eiendomsſsret. J Staten beſtemmes Maa— 
derne af erhſserve Eiendomme paa usiere for derved at fo— 
rebygge ——— og diſſe Beſtemmelſer udgjsre en vig⸗ 
tig Gjenſtand for Lovgivningen. J øvrigt lader og Cien-= 
dom fig tænke i Felledsſtab. Dette pafter fig Tun paa et 
mindre Foli; Handel, Induſtrie og en friere Cultur ſynes 
€i at vinde derved. 

Eiſenach etlile Fyrſtendomme i Thyringen med 
en Hovedſtad af famme Navn, har fiden 1741 tithort 
Sachſen Weimar, Det har paa. 7i [] Mile 38000 Indb. 
Paa et høit Bjerg, foran Staden Eiſenach ligger det be— 
rsmte Wartburg, hvor Luther en tidlang opholdt 

"fig 1521. — Staden Eiſenach leed meget 1809 af en Krudt⸗ 
exploſion. 

Eisleben forhen Hovedſtaden i Grevifabet Mans— 
feld, Luthers Fsdebye. Man vifer endnu det Huus hvor 
denne ſtore Reformator blev født og fom for nærvæs 
rende Tid er en Fattigſtole. Staden tilhører nu Preuſſen. 

ER hof (Conrad) Cen i den tydſtke Theaterhiſtorie 
merkvcerdig Kunſtner, var født 1720 i Haniburg, - Søn af 
en Soldat, der føden var Lyſepudſer ved det. fhønemannffe 
Theater. Han blev Poſtſkriver hos den foenffe Poftcom= 
mifjar i Samburg, i hvis Tjeneſte han udmärkede fig ved 
Flid og Orden, men forlod ſamme, da han fandt det forned— 
rende at fiaae ſom Zjener bag paa Fruens Kadet. Han 
Tom til Schwerin til en Advocat, der var en erklæret Wen 
af Muferne og beſad et anſeeligt Bibliothek ifær af thea— 
fralffe Skrifter. Herved fik Ekhof, fom læfte flittigt, 
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Smag paa denne Lecture og der opſtod fnart den Tanke hos 
ham at blive SEuefpiller, Han blev bekjendt med Schoͤne⸗ 
mann, traadde 1740 ind i hans Selſtab og debuterede i Luz 
neburg. Ved Eftertanke og Flid uddannede Ekhof fine nas 
turlige Talenter, men uden noget Monſter maatte han bliz= 
ve Ait ved fig ſelv. Han var den forſte Skueſpiller, ſom 
Naturen tro foreſtillede der virkelige Liv paa Skuepladſen. 
De fleſte den Tids Skueſpillere havde endnu meget af den 
gamte Stivhed og overdrev almindeligt deres Spil. GE 
hof traf den vigtige Middelvei ver Efterligningen. Han 
opfattede enhver Characteer, han ſtulde fremftille med alle 
dens Egenheder og Nuancer og gav den ſaaledes igjen» Liz 
ge ſteerk i det Tragiſte og Comiſte forſtod han at ſtjule fine 
legemlige Feil f. Cr. fine høje Skuldre, fin ufordeelagtige 
Byaning og felv fin Mangel paa tro Hukommelſe faaledes 
at Publikum aldrig bemærtede dem. Ualmindelig Kund— 
jfab om det menneſkelige Hjerte og enhver Stands Sæder, 
Jid og Rigtighed i Deflamationen, en paffende Action, 
en kraftig, fuld og bøjelig Stemme gjorde Ekhof til een af 
de førfte dramatiſte Kunfinere. Længe nød han derfor det 
tydſke Publikums Yndeft og døde ſom Sfuefpildirecteur i 
Gotha den 16de Juni 1774. Man beundrede ham ſomKunſt⸗ 
ner, ſom fortræeffeligTaler og Digter ſom kritiſtKjender af 
det tydſte Sprog, man agtede ham fom ſedelig, ordent— 
lig og religiøs Mand, der ved diſſe Egenſkaber gav 
den tydſte Skueſpilkunſt Betydning, Værd og Ans 
ſeelſe. 

Eclipfe kaldes Himmellegemernes Formoerkelſe. 
Alerede de Gamle havde KjendjfÉab til Sols og Maanefors 
morkelſernes Aarſag. Man tilffriver Thales den førfte 
Forudſigelſe af Solformorkelſer og Anaxagoras ffal førft 
have opdaget den ſande Grund til Maaneformørfelfer. 
Der gives tre Slags Formørfelfer nemlig Solens, Maas 
nens og Planeternes Drabanteres, ifær Jupiters. ” Maaz 
neformørtelfer indtræffe, naar Jorden fræder faaledes 
imellem Maanen og Solen, at den unddrager Maanen So— 
lens Lys. De: fynes fom en mørt Skive gleed hen over 
Maanen. Denne Skive er intet Andet end Jordens cirkel⸗ 
formede Skygge, Hvis Bredde der, hvor den træffer 
Maanen er tre Gange bredere end Maanens, hvoraf følger 
at denne gandjÉe'£an formorkes. Der' gives partielle 
Maaneformerkelſer, ved hvilfe fun en Deel af 
Maanen formørfes; totale, da Maaneſtiven et Hie— 
blik gandſte formøries og centrale, naar Jordſtyggens 
Centrum træffer ſammen med Maanens, En Formørkelfe 
af det fidfte Slags fan vare 11 Qvparteer. Af de angivne 
Beringelfer følger, aft en Maaneformorkelſe fun fan ind— 
træffe ved Fuldmaane. En Solformø rkelſe 
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indtræffer, naar Maanen ſaaledes kommer imellem Solen 
og Jorden af den bedekker Solen, Den finder fun Sted i 
Nymaane. . Solens Formorkelſe er kun tilfyneladende, 
et er Maanens morke Site zvi fee, da den hindrer Sols 

ftraalerne ved fin Mellemkomſt at rakke Jorden, Ved denne 
Leilighed er egentlig hverken Solen eller Maanen formorke— 
de, men Jorden ſom ved en Solforimørkelfe er. i ſamme 
Zilfælde, hvori Maanen befinder fig ved en Maaneformørs 
Eerfe. Solformørtelferne ere enten partielle, naar 
Solfladen kun tildeels bedekkes eller totale, naar Maa⸗ 
nen bedekker hele Solens Flade. "Total oa tillige central 

»Fan fun en Golformørfelfe være, naar Solen er længft 
borte og Maanen nærmeft Jorden, da Maanens tilſyne— 
ladende Gjennemfnit er 2' 7'” ftørre end Solens Flade. 
En faadan Solformørfelfe fan vare 3"41'7, " Cr Maanens 
tilfyneladende Diameter i andre ZFilfælde mindre end 
Solens, kan der blive en Ins Rand uden cm den mørke 
Kreds. Bed fotale Solformørfelfer biiver det næften 
gantffe mørkt, man fan fee Stjerner paa Himmelen, Fug⸗ 
le øg andre Dyr blive forvirrede. Slige Formerkelſer ere 

hoiſt fjeldne. Formørtelfen af Planeternes Drabantere 
ere af Vigtighed i Afironomien, da man ved den begvem fe 
Tan beftemme et Steds Meridian og dets geographiſte 
Længde. 

Ekliptik (Ecltiptika) Solbane, er ben ſtore Kreds 
paa Himmelkuglen, fom Solen aarlig tilſyneladende befÉris 
ver. Da man iagttog at Sal: og Maaneformorkelſer pleie— 
de at foregaae i Nærheden af den, foranledigede dette Græs 
Terne fil at falde denne Kreds Ecliptika. Den Bevægelfe, 
fom Solens Middelpunkt fynes at ajøre i denne Kreds fin— 
der Sted fra Veſten mod Oſten. - Ved endog fun liden Op— 
merkſomhed feer man, af Solen foruden den tilfyneladende 
daglige endnu har en anden aarlig'Bevægelfe paa Himlen, 
thi den gader ei hver Dag -i lige Hoide igjennem Meridia— 
nen, men ſynes at bevæ ,e fig ligefom 7 Struegang omkring 
Jorden; ligeledes bemærfer man daglig i Nærheden af 
Solen andre Stjernerved dens Op og Nedgang o. ſ. v. Man 
finder videre af Solen fo Gange om Aaret nemlig den 20 
Marts og den 22de Sept. fiaaer i Ægvator felv, Paa 
diſſe Dage er Solen over hele Kloden 12 Timer over og 12 
Timer under Horiſonten, derfor falder man dem Fevns 
døgnsdage og Punfterne, hvori Solen findes paa 
Himlen Jeondeguspunkter (Æquinoetia). J 
diſſe fo Punkter ſtjeres Wquator af Ecliptika. Endelig 
gives der to Dage, paa hvilfe Solen er længft borte fra 
Wqvator den 2i Junicg 21 Dec, Paa difje Dage fynes 
Solen ligefom at ſtaage ftile og derpaa at vende fig; vi 
kalde dem Golhv e tos dag e (fulftitia, ſtationes ſolis). 
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Diſſe fire Punkter (Wquinoctial og Solſtitialpunkterne) ere 
g0? fra hverandre. Hver af dille Fierdedele, inddeles igjen 
itrelige ſtoreBuer hvoraf hver indeholder 30? Herved deles 
den heleSotbane i Iz lige ftoreBuer. Diffe falder man. efter 
be Stjernebilleder, hvorigſennem Ecliptiken gaaer. og 
Tom omtrent ere fjernede 30 fra hverandre, Ecliptiken 
felo Falder man af diſſe Shjernebilleder ogfaa Dyre- 
kredſen. Diſſe Stjernebilleder ere og bekjendte under 
Navn af de 12 Himmeltegn og følge paa hverandre i følgens 
Orden mod Øften fra Foraarspunktet. — 

Vædderen 20 Marts, Vægten 23 Sept: 
Tyren 20 April Storpionen 23 Det, 
FZvillingerne 217 Mats —” Sfytten 22, Nov. 
Krebſen 21 uni, Steenbukken 21 Dec. 
Loven 22 Juli Vandmanden 19de Sane 
Jomfruen 23 Aug. Fiſkene 18 Fedr. 

De tilfsiede Maanedsdage tilfiendegive naar Solen 
ved dens aarlige Omløb træder ind i Begyndellen af ets 
Hvert Tegn. Omendſtjondt de nyere Mathematiker indde— 

- Ye hver Krede i 3607, faa harman dog beholdt den gamle 
Inddeling. De 30? ber komme paa hvert Tegn inddeles i 
Minutterog Sekunder, "dog ett en fortløbende Rekke igjen-= 
nem hele Etliptica. En Bue af Ecliptica, der regnes mod 
ID. fra VWæbdbdeten oger 97? 15/27" lang, ſiges at være 3 
Tegn, 7? 15/27", eller hviler er det famme,… den endes 
ig? 15 27" af Krebſen. Paa famme Maade angives 
Stjernernes Længde. Ecliptiken har fom allé Cirkler to 
Poler, der hver 24 Time bevæge fig om Verdens Poler og 
herved dange Potarcirklerne. Den Vinkel, under hoilken 
Ecliptika ſtſerer Æquator, kaldes Ecliptikens Skraahed. 
Hvad ner forefommer os fom Solens Bane er imidlertid 
Jordens Bane. Planeterne og Maanen løbe i andre Fla— 
per, fom bog fun ajøre fmaaeVinÉler med CcliptitasXlade 
Hvorfor og diſſe Legemer fun lidet kunne fjerne fig fra E— 
cliptika. ANAL ; 

Ekloge (EGEcloge) betyder i Poeſien et udvalgt 
Stykke, ligemeget af hvad Slags. Man forſtod under 
Mavnaf Ekloger enten udvalgte Stykker overhovedet eller 
og flere Digte af en og famme Form ſom Horatfes Satis 

rer, der ogfaa bleve kaldteEkloger Fra denTidVirgils buko— 
Yiffe Digte (ſandſynlig af Grammatikerne, ei af Digteren 
Telv) fik bette Navn, forſtod man ved Ekloger omtrent det 
ſamme fom Theokrit ved Idyller, udføgte, veludarbeidede 
Smaadigte meeſt aſbukoliſt Indhold, og af Misforſtagelſe 
vel og Hyrdedigte i Sordeleehed. See Idyl. 
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Ekſtatiker (afẽEkſtaſis Henrykkelſe) viſſe Inſpi— 
rerede, ſom ved deres Præditener og Sandſigen kommeen 
Slags Henrykkelſe. 

Elaſticitet, Spandkraft, betegner den Egen⸗ 
fkab ved Legemerne, ifølge fvilfen deres. Dele, naar de 
ved en fremmed paavirkende Kraft enten betydelig fjernes 
fra hverandre eller og ſammentrykkes i ef fnævrere Rum , 
anfage deres forrige Stilling igjen ſaaſnart den fremmede 
Kraft ei mere virfer paa dem, En Bue fom man ved Ses 
nen giver en krummet Form, antager igjen den forrige, 
faafnart Spændingen ophorer. Lader man én Elfenbeens 

Kugle falde paa en Marmorptade, trykkes den fammen ved 
Stødet eg faaer for Sieblikket en fladere Figur, men af: 
runder fig ftrar igjen; faafnart Stsdets Hejtigbed ophs— 
rer, og. heri ligger Grunden fil dens ſterke Tilbageſprin—⸗ 
gen fra den haarde Flade. Fuglenes Fjere beſidde Craftiz 
citet i en høi Grad. Ved den. atmoflphæriffe Luft iagtta— 
ger man denne Egenſkab tydelig. . Slutter man den indei 
et Kar, faa lader den fig vel temmeligt ſammenpreſſe ved 
en Stang (Kolbe), men faafnart ingen Kraft mere hol: 
der denne, ſtsder Luften den med Heftighed tirbage— 
Herpaa beroer Indretnisgen af Vindbsſſer. Der er en be— 
tydelig Forſtjel mellem fafte og flydende Legemers Elaſtici— 
tet. Dine yttre en Stræben efter af antage den forrige 
Skikkeiſe; diſſe af udvidefig i ef fførre Rum. Til Forftjel 

kan man kalde de fafte Legemers Clafticitet den attractive 
og de fiydende Legemers den erpanfive, Elaſticitetens 
Grad hes Legemerne er meget forſtjeliig og mange kegemer 
antage førft ved Kunſt en høiere Elaſticitet. Legemer, 
ved hvilke den er gandſte umærfelig, kalder man uelaftijte. 
Man har forklaret Aarſagerne til diſſe Egenſkaber meget 
forſtjelligt og Gren antager at Aarſagen til den atträctive 
Saſticitet er Delenes Sammenhæng eller den. tiltræltende 

” Kraft (Attractionen), den erpanfive derimod beroer paa 
Delenes tilbageffødende Kraft i Materien. Et faft Leger 
mes elaſtiſke Kraft bliver faa meget ſtsrre, jo mere Dele: 
ne udvides. re nu alle Legemets Dele ſaaledes udvidede 
at deres Clafticitet ſtager Ligevægt med den udvidende-, 
Kraft, før man ei gaae videre, hvis ei Delene ſtulle ſtilles 
ads Lovene for de flydende Legemers Elaſticitet ere for— 
ſtjellige fra den for de faſtekegemer. Jtunge elaſtiſk⸗fly⸗ 
dende Materier bære de uedre Lag de ovres Begt. Man 
gisrt og Forſtjel mellem abſolut og ſpecifik Slaſticitet. 
Ved hiin forftaaer man den Styrke, hvormed. Eilaäſticite— 
ten modftaaer een ſammentrykkende Kraft izeg: for” fig 
uden Henfyn til Varme og Tethed. Denne maa eltid 
ligne den tryffende Kraft, Men, da forſtjellige Materier 
ved ulige Varme og Tathed kunne trykke lige ſtarkt, faa 
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kalder man dem ſpecifik mere elaſtiſte, ſom ved mindre 
Tæthed kunne trykke lige ſterkt, og ved lige Tæthed 
ſterkere. Ved alle elaſtiſteflydende Materier tager den ſpe⸗ 
cifite Glafticitet til ved Varmen, Større Tathed forøger 
ogſaa den: gjor man f. Cr. Luften fættere under en Klokke, 
tager den ſpecifike Elaſticitet tili Forhold fil Tetheden. — 

Clafticitetsmaaler eller Dampmaaler falder 
man en egen Indretning ved Dampmaſkinen for at bedom— 
me Graden af Dampenes abſoſate Elaſticitet. — CET as 
fricitetsvifer eller Barometerprøve er et Baromes 
ter, Tom anbringes ved Luftpumpen for at viſe hvor ſtor 
den abfolute Clafticiteter af dem efter Udpumpningen under 
Klokken endnu værende Maſſe. 

Elba, en lille Øe ved den toſcanſte Kyſt, har er— 
holdt Intereffe derved, at den 1814 med al Souverainitet 
blev overladt Mapoleon Bonaparte, der opholdt. fig her 
instil han den 28de Febr. 18 5igjen forlod den. Den lig—⸗ 
ger omtrent 9 Mile fra Gorfita og 113 fra Livorno og ind⸗ 
befatter 72 [] Mile: en har et fundt Clima; dens 
Dovebrigdom er Bjergværter ; dog drives fun Jernminer⸗ 
ne ved Rio, fom aarlig levere 36000 Centner Erts, der i 
det. mindſte give 50. P. Cf. reent Metal, famt nogle mindre 
betydelige, Uf Søefalt erholdes aarlig ved 600000 Sæbe, 
Dyfaa Fiffefangften er betydelig. Derimod er Agerdyrk⸗ 
ningen og Qvægavlen høift ufuldkommen faa der aarlig 
maae indføres Korn. Indbyggernes Antal beløb. fig ef— 
ter den fidfte Tæining til 13,764. De vigtigfte Stæder 
ere DortoFerrajo med en filter Rhede, mere end 
3000 Indb. øg ftærte Fæftningsværfer; og Porto Lon 
gone ligeledes med en god Rhede og 1600 Indb. I Fre 
den medNeapel kom Øen underFrankerig medUndtagelje af 
Porto Ferrajo, ſom Storhertugen af Tofcana befad og be— 
holdt. Den udgjorde førft et eget Departement; blev 

derpaa forenet med det corficanffe Dep. Liamone og endelig 

med General Gouvernementet Toſcana. Ved de fidfte ſto— 

re Forandringer i Europa er Øen forenet med Storhertug— 
dømmer Toſcana. > 

Elbée (Giaot van) Romalifternes Generaliffemus i 

Vendee. Han nedſtammede fra en adelig Familie i Poi— 

tou, var fodt 1752 i Dresden eg tilbragte fine forſte Ung— 

domgaar i SGaf'fen. Han tog derpan Fjenefte, men ſteeg 

ei faa hurtig ſom hans Talenter gav ham Haab om; han 

gif derfor til Frankerig, hvor han blev Lieutengnt i Regi— 

mentet Dauphin Cavalerie, Da han intet Compagnie 
kunde erholde, tog han fin Affſkeed og begav fig til fit 
Landgods Beaupreagau. De førffe Uroligheder i Vendee ud— 

brød uden at Elbée tog Deel t dem, da han anfæae dem før 

overilede; men daRoyaliſterne havde indtaget Beaupreau 

Alene] san nn nen 
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ſtillede han fig i Spidſen af dem. Hans Henfigt var 
, at fpille Krigen fil de fydlige Provindſer, men pan faae 
fig ſtedſe hindret afde andre Commanderende ifær Charet⸗ 
fe. Som en duelig Anfører Havde han indrettet fir Corps 
i VBendee paa en med Localet og Folfets Aand paſſende 
Maade. Den 14 Marts 1793 forenede Elbée fig med Cas 
fhelineau og Stofflet. Med deres Hjelp tog han Vihiers. 
Ved denne Zid ſtod han alerede i Spidſen af neſten 360000 
Mand, kun var det vanffeligt at forene diſſe Tropper. 
Da han forbandt fig med Bonchamp, havde de 21 Srytter 
[vært Skyts og floge Republikanerne flere Gange; men fors 
nemmelig Generalerne Santerre og Menou ved Vihiers 

med Zabet af næften 10000 Mand. To Dage derpaa ans 
greb han Republikanerne i Saumur; FZræfningen varede 
i 36 Timer og Royalifterne ſeirede. Efter denne Begivenz 
hed befatte han Angers, men romte den fnart igjen og bes 
gynde df beleire Nantes, dog faae han fig fnart nødt tilat 
ophæve denne Beleiring og trætte fig tilbage fil Mortagne. 

. Bed denue Zid udnævnte man ham tit Generaliſſimus, 
men hang Befalinger bleve flet udførte. I Auguſt migs 
Iyttedes hans, Foretagende mod £ucon, Den 20de ſamme 

Magned angreb han med 25000 Mand General Le Comte 
Sog flog ham, ſaavel ſom ſiden General Santerre og en Dis 

vifion af Republikanerne, der havde taget Stilling ved 
SBeaulieu. Da Vendeetropperne ved Slutningen af 
Sept. ingen Fiende mere jaae forfig vægrede de fig ved af 
blive i Feldten og vendte tilbage til deres Hjem. Re— 
publikanerne benyttede fig af denne Sorgloshed bragte 
[nye Zropper fammen, gjorde fig til Herrer af Chatillon 
oa Mortagne og afbrændte dem. De viſte fig derpaa 
for Chollet hvor Elbée befandt fig, men bleve ſlagne til— 
bage af ham. Da de fort derpaa angreb men en ftørre 
Siagt Fom bet fil et almindetigt Slags - To Timer hav-z 
de Elbée Overhaand og tvang Hepublifanerne til aft vige, 
men, da han faavelfom Bonchamp oa-flere af Anforerne 
blev ſaaret, tabte Royaliſterne Slaget, Elbse blev 
bragt til Charettes Diviſion, der dengang. havde Maz 

ecoul og £æg i Befiddelfe. Da denne ved Slutningen af 
October bemægtigede. fig Noirmoutiers  flygfedet Elbée 
derhen, "Men hang. Saar biev dødeligt formedelſt den rin— 
ge Omhue han vifte det og formedelſt fans Ergrelſe øver 
Anfsrernes Misforſtagelſe, hvilke daglig affrebfom nye 
Uheld. Efter Indtagelſen af Noirmoutiers ved General 
Thureau blev Dedsdommen fældet over ham og ſtrax fu'e-=, 
byrdet. Han var dengang i fit 42 Aar og faa ſvag at man 
var nødt fil at bære ham til Retterſtedet. Han biev ſtadt 
ten Leneſtoel ved Foden afFrihedstræet, Samme Stjeb— 
ne havde og hans Gemalinde. 
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Elben, cen afte anſeeligſte Floder i Tydſtland, 
udſpringer fra Kjæmpebjergene i det ſchteſiſte Fyrſtendsm— 
me Jauer i Herſtabet Kynaſt fra en ubetydelig Kilde, kal—⸗ 
det Elbbrenden, løber derpaa igjennem Bohmen, Overs 
og Neber:Sadifen, optager paa Veien mange andre Flo⸗ 
der fom Moldau, ger, Mulde, Saale, Havel og Spree, 
liver ſeilbar alerede over Schandau i Meiffen og falder 
endelig i Nordføen ved Ritzebuͤttel 18 Mile neden for Ham— 
burg. Den er, meget fiſkerig, har endog paa enkelte Stæz 
ber Guldſand og er meget vigtig for Tydffiands Handel. 
Fra Pirna til Hamburg ere over 3oToldftæder, Den ſtjen⸗ 
nefte Broe over Elben er ved Dresden. 

Elberfeld, en folkerig Handelsftad i Hertugdem⸗ 
met Berg." Der findes ved 1200 Hufe og over 20000 Ind⸗ 
byågere. For omtrent to hundrede Aar fiden levede her 
neppe 800 Menneſker. Zæt til Elberfeld grændfer. det 
folferige Amt- Barmen ,… for hvis betydelige Induſtrie 
Gemarke er Hovedftedet. Dette Amt tæller 10000 Indb. 
Det, hele Elberfeld medberegnet, danner een af de længes 
ſte og behageligſte Dale, ſom ved den omhyggeligſte Dyr 
kelſe af et velhavende og virkſomt Folk frembyder de manges 
foldigſte Afvexlinger og er ifær af hsieſt Intereſſe for Fas 
brikanten og Kjøbmanden. . Lærredsblegen er uſtridigen 
Oprindelſen til denne Egns Induftrie, Den) klare Bjergs 
flod Wipper med fine begvemme Bredde have ifær bragt 
Indbyggerne til at lægge fig efter Lerredsblegen. De fif 
det førfte Privelegium paa Garnblegerie 1527. Det raae 
Garn fommer fra Heſſen, Braunſchweig, Hildesheim og 
Hannover Der opfom nu Baand: og Snor: Manufacturer, 
Diffe Artikler bleve af ſtor Vigtighed og befordrede Ind— 
byggernes Velſtand. Diſſe Varer føres til Italien, Frane 
kerig, Spanien og næften over hele Verden. Der gives 
tTesuden mange andre Slags Manufacturer, J Begyns 

delſen af det 18de Aarhundred begyndte man og aft forfær- 
dige Dalvfirtetørilæbdbers Foden nyere Tid har man indført: 
engelſke SpindemafÉiner og lagt fig efter at farve tyrkiſt 

" Garn, Omfætningen af famtlige Fabrifata i Elberfeld og 
Varmen ſtal beløbe fig til 10 Mill: Daler. Elberfeld, ſom 
Hovedſedet for det bergſte Fabrik og Manufacturvæfen, 
driver Berelfortetningerne for hele Berg og Mark og Wex—⸗ 
elcirkulationen paa dette Sted ſtal beløbe fig fil 15 Mill. 
Daler er ' , 

Elbeuf, en'betydeligFabrikftad vedSeine i det franfée 
Nedre-Seines Dep. med 100 Hufe og omtrent 6000 Indb. 
Det er ifær bekjendt af'fit Klæde (drap d” Elbeuf) fom bæres 
øver hele Frankerig. Diſſe Klædevarer førtes ogſaa forhen 
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øver Spanien til Amerika og over Marfeille til Levante, 3 
den ſenere Tid er Handelen her betydelig formindſtet. 

Elbing, en Handelsſtad i Veſtpreuſſen ved Floden 
Elbing, er ſtor og befeſtet. Den driver ſterk Handel med 
Korn faavelfom og med Oft og Smør, Raadet og de flefte 
Indbyggere ere lutherſte, dog have og Catholiker, Refors 
meerte og Mennoniter fri Religionssvelſe. Indbyggernes 
Antal er henved 200060 i 2200 Hule, Den omliggende Egn 
kaldes Elbinger Werder. f ; 

Eldorado, et fabelagtigt Land, hvori Guld og 
Edelſtene fÉulle være ligefaa almindelige fom Sterne og 
Sand hos os, Frants Orellano, en Ledfager af Pizarro, 
bragte førft denne Fabel til Europa, og en Engetlender 
udgav endog ved Slutningen af det 16de arhundred'en Ges 
ſtrivelſe over dette Land, hvilken endog var forſynet med 
et Kort. i 

Electra, en Datter af Agamemnen og Gintemnes 
ſtra. Egentlig ffal hun have hedet Laodice men af Tra— 
giferne faaet Navnet Electra. Hendes Stedfader Ægift 
vilde ei gifte hende med Negen af de mange, der friede til 
hende, for at hendes Børn ei fulde hevne Agamemnons 
Døt, men giftede hende med en Mand af ringe Herfomft 
fra Argos ,> hvilfen lod hende uberørt. Hendes Broder 

Oreſtes reddede hun fra Ægifths Forbittrelſe, og, da han 
fiden formedelſt Merdet paa ſin Moder plagedes af Furierne, 
øg hun paa fin Forefpørgfel hos Oraklet i Delphi fik det 
var, at han var ombragt i Taurien afen Dianas Præft= 
inde, var hun iferd med at dræbe fin Søfter Iphigenia, 

der fom Dianas Præftinde- traadde ind i Templet, da 
Oreſtes kom til og hindrede bette Mord. Siden giftede 
Electra fig med fin Broders hengivne Ven, Pylades, 
Hendes Navn fører en berømt Tragoedie af Sophocles. 

Electricitet erden Egenſkab hos viſſe Legemer, 
hvorved de, naar de gnides ſterkt imod hverandre og blive 
varme, drage andre lette Legemer, der komme dem nær til 
fig … eller ved Bersrelſe med andre give knitrende Gniſter 
fra-fig. Naar man gnider et Stykke Bernſteen, Lak, et 

tørt Glasrør 2. paa Haanden eller paa en tør ulden, Lap , 
drager det ſmage Papiirſtrimler, Straa, Haar til fig og 
ſtoder dem derpaa igien tilbage imod andre Legemer, der 
bringes dem nær. Er Glagrørét eller et andet ſaadant 
Legeme af betydelig Størrelfe eller man gnider det frærtere 
og bringer det derpaa fæt til Anfigtet frembringes en Fo— 
lelfe paa Huden, fom sm den blev overtrukken med Spin» 

delvorv og Haarene reife ſig. Dreier man ved Hjelp afen 
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mechaniſk Maſtine et Glasrør eller en Cylinder hurtigt oms 
fring, ſaaledes af den ydre Flade gnides mod Flonel, Læs 
der, Guldpapiir 2c. mærter man ei alene en vis Lugt, men 
der ftrømmer en gniſtrende, knitrende Ild niſt af blaaaaz 
tig Xarve ud. af Cylindre, faafnart man holter Fingers 
ſpidſen til den. Order Clectricitet fommer af det gréſte 

Ord Mexcoor, Electrum, Bernſteen, fordi man iſer lagde 
Mærke til Slectricitet ved den. Man bruger og Ordet i 
den Betydning at det er den electriffe Materie ſelv. 
Gubftanfer, i hvilke en mærkelig Grad af Electricitet 
frembringes ved. Gnidning, dog ei ledes gjennem hele Mas— 
ſen, men fun bliver paa Overfladen, kaldes electriſte Lege— 
mer, i ſig ſelv electriſke (idicelectriffe). Man regner hertil 
Glas, alle Wdelſtene, Harzer, Fjer, Silke, Bomuld, 
Uld, Papir, Sukker, før Luft, Olie, Metalkalke, Aſte af 
Dyr og vegetabiliffe Subftanfer, haarde Stene, haardfros— 
fen Jis i en Kulde af 13? under o efter, Fahrenheit eller 20? 
efter Reaumur 25, Electriſk Ild falder man den Ild, ſom 
fremkommer ved to Legemers Gnidning mod hinanden. 
Alle de Zegemer, der ei ved Gnidning fættes i Yen Zilftand 
at de viſe Electricitetens Phoenomener kaldes welectriſte, 
men de kunne blive electriffe I: erholde Electricitet ved 
et andet electriſt Legemes Meddelelfe f. Er, Metalter, Vand 
m. m. Fordi de modtage Electriciteten ved Berørelfen 
med et andet electriferet Legeme og lede den fajennem bes 
res hele Maſſe, kaldes de Electricitetsledere eller ledende 
Legemer. De fom vel ved Gniden blive electriſke, men ei 
merkeligen modtage Clectriciteten ved Bersrelſe med an— 
dre electriffe Legemer, kaldes ifte ledende. De i fig ſelv 
ue ectriſke Legemer eller Ledere lade fig electriſere ved Gnid— 
ning, faafnart man anvender Midler, der hindre den ves 
Gnidningen opkomme Electricitet at forlade dem, Mange 
Legemer ere fnart ledende ſnart ikke; man kalder dem der» 
for halvledende f, Er. tørt Fræe og ført Marmor. — Andre 
derimod lede Clectriciteten fun under vifje-Omfrændighe> 
der fom ſydende Beeg, heed Dlie og gloende Glas, Den 
atmofphærifte Luft er i tør Tilftand ikke ledende, fugtig og 
ved aftagende Tæthed ledende, Et Legeme fom er omgivet 
med ikke Ledende falder man iſoleret. Den electriſte Mas” 
teries Tiltrekken og Fraftøden er et mærfværdigt Phoeno— 
men og lade med Ret flutte "fil to forſtjellige, hinanden 
modfaite Kræfter. Begge vife fig meget paafaldende, 
thi naar en Perſon guider et Glasrør og er ifoleret , 
blive begge electriffe og viſe electriffe Phoenomener, 
Fun med den Forſtjel at hvad der tiltrætfes af Roret ftø- 
Des tilbage fra Perſonen. Det ſamme er Tilfældet med 
alle Legemer, ſom bruges til det electriffe Legemes Gnid— 
ning. Diſſe fo forſtjellige Kræfter betragtes fom fo hin— 
anden modfatte Electriciteter. Den ene falde Phyſikerne 



Ele 213 

den pofitive, den anden den negative Electricitet, hvilfet 
udtrykkes ved algebraiffe Zegn: — 'E og — E. Her— 
af udleder man den Grundfærning at ligeartede Electrici— 
teter fraftøde hverandre, uliaeartede eller modfatte trætfe 
hverandre til fig. Franklin, ſom Phyſiken ſtylder de ſtorſte 
Opdagelſer i Clectricitetslæren, - antog kun et Slags og 
udledede den omtalre Forſtjel eller Tiltrekken og Fraſtoden 
afdet Meer eller Mindre eller af Plus: og Minus Electri— 

citeten (+ og — E) pvitker efter ham er det famme fom 
poſitiv og negativ Electricitet. Maar den electriſte Gniſt 
meddeles lef antændelige Subftanfer f. Er. Krudt, Viin— 
geift m. m,, faa virker den paa dem ſom Ild og antænder. 
Det Rum, hvori Clectriciteten virker, kaldes den electriffe 
Virkekreds eller den elektriſte Utmofyhære. Man kjender 
vel kun de Love, efter hvilfe den electriffe Materie virker 
for faavidt af man fan forklare hvad der ſkeer eg forud be— 
ftemme hvad der maa fee, men defto mere uvidende ere vi 
med Henſyn til Geffaffenheden af Grundſtoffet, der udgijør 
Clectriciteten. Dette er ei at undre over, fhi denne Ma— 
teriens Fiinhed er faa ſtor at den langt evergaaer Luftens 
og her fan den alf opløfende Ghemie Intet udrette. Man . 
antager almindelig følgende Sætninger i Henfeende fil den 
pofitive og negative Electricitet: 1) Igjennem den hele les 
gemlige Verden er udbredet een eneſte fiin Materie, ſom 
indeholder Grunden til alle electriffe Phoenomener. 2) 
Denne Materies Dele ſtde hverandre fra fig, men til 
træffes af Legemernes Dele. 3) Hver Deel af et Legeme 
Tan optage en vis Mængde af denne Materie i fig uden 
at den vifer fig paa dereg Overflade. Har den netop denne 
Mængde, er den ikke electriſeret. 4) Har den meer end 
denne naturlige Mængde er den vofitiv, har den mindre er 
den negativ electriferet. 5) Alle electriſte Phoenomener 
fremkomme ved denne Materies Overgang eller proportio— 
nerte Fordeling. — Smendffiøndt mange formodentlig 
overdrive Electricitetens Indflydelſe, kan man dog ei 
nægte dem Virkſomhed i Medieinen og men har heldigen 
anvendt den ved Lamhed, Døvheb, Hienſvaghed, Hoved— 
pine 2c. Hvad Clectricitetens Hiftorie angaaer feer man 
at ben ældre Plinius alerebe har kjendt den oven— 
nævnte Egenſkabhos Bernſtenen (Hift, nat. 37, 3 S.) Men 
det var og Althvad de Gamle vidfte om Clectriciteten og 
omtrent ligefaa meget vidſte man i Begyndelſen af bet 
17de Aarhundred, Ved denne Tid fandt: Englænderen 
William Gilber den electriffeVirfen hos flere Lego— 
mer og tillige at den kunde forøges ved Gnidning. J den 
anden Halvdeel af det 17de Aarhundred anftilledes Forføg 
af Flere og derved opdågede man ſtedſe mere. JBegyndel— 
jen af det forløbne Aarhundred forøgede Stephn 
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Gray Kundſtaben om Electriciteten ſerdeles meget 
ved fine Opdagelſer. Desaguliers ſamlede derpaa 
Alt hvad man vidſte om Electriciteten, bragte det under 
almindelige Love cg indførte Kunſtudtryk. JIde nyeſte Ti— 
der har denne Videnſtab ſom Phyſiken overhovedet gjort 
de hurtigfte Fremſtridt. Benjamin Franklin 
har ſtore Forijenefter af den. 

Dvyrift. Electricitet, fee Galvanismus. 

CElectrifeermaffine falder man en medjas 
niſk Indretning, hvorved man vakker et electriſt Legemes 
oprindelige Clecfriciter ved Gnidning og meddeler andre 
Legemer for at electrifere dem — De veſentligſte Dele. isen 
ſaadan Maftine exe forſt det electvifte Legeme, ſom ved en 
beqvem Mechanismus hurtigt omdreies og gnides ftært 
modet andet Legeme, hvorved Electricitet frembringes 5 
dernæft et Gnidningsredſtab eller det Legeme hvorimod det 
electriſte gnides; endelig, en ifoleret Leder, fom og kaldes 
Hovedleder eller Gonductor, " Denne meddeler det electri— 
fe Legeme fin Electricitet. Tildet electriſte Legeme, væl-= 
ger man Glas, enten i Kugleform, ſom Stive eller Cylins 
der; hvoreftev man benævner de forffjellige MafEiner: 
Dette Glaslegeme ſtilles faaledes at det - fan hurtig 
omdreies. Gnidningsredſkabet, ſom det electriſke Lege⸗ 
me berører ved Omdreiningen, er en Silkepude udftoppet 
med Heftehaar, over. hvilket er ef Lederbetrek, ſom er bes 
ſmurt med det ſaakaldede Kirnmayerſte Amalgama, en 
Blanding af to Dele Qvikſolv, en Deel Zinck og en Deel 
Fin, forvandlet tilen Salve ved Svinefedt, for derved 
at forſterke Electriciteten. Den førfte Leder, Conduc— 
fot, ev en Blikchlinder, ved Enden forfynet med em 
Hjelpeleder (Collector), der ſtrekker fine Spidfer ud imod 
det elgetriferede Legeme for at modtage og lede Electriſi— 
teten. Medens nu det electriffe Legeme hurtig dreſes om⸗ 
kring fom en Slibefteen, gnider det fig imod Puden og 
bliver derved eleetriſeret. Det meddeler nu den førfte Les 
der fom det nærmefte Legeme fin Clectricitet, hvilten man 
fan benytte til forſtjellige Forſeog. Otto von Guerike hav= 
de alerede i det 17de Aarhundred opfundet et Slags Clectriz 

fecrmaffine. De rette Maſtiner indførte dog førft Hauſen 
i Leipjig t,Midten af det ſidſte Aarhundred og fra. denne 
Tid bleve de almindeligere og ſtedſe forbedrede, " Man 
har nu meget koſtbare Kunſtverker af dette Slags. ; Cen 
af de ſtorſte, maaſtee den ftørfte af alle Clectrifeermaftinse 
findes i det teylerſte Muſeum i Harlem. Den er af Cuth⸗ 
bertſon og beftaaer af dobbelte Glasftiver, hvoraf hver er 
65 engelſte Tommer i Gjennemfnit. De ſtaage parallele 
7 Tommer fra hinanden ere befæftede med en fælleds Uret 
og gnides imod 8 Puder, der alle ere befeſtede med egne 
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Indretninger og ere 15% Tommer lange, Fil at dreie denne 
Maſkine behøves to, og naar det varer længe fire Mænd. 
Dens Virkninger fætter i Forbauſelſe. Cu meget ſtarp Naa 
leſpids, fom man holdt mod deniførfte Leder udtraken Funke 
af Tommes Længde; af den famme Spidſe befæftet ſaaledes 
ved Lederen af den ragede 3 Zommer frem udftrømmetde 6 
Tommer lange Straaler. Ens Fod lang Traad holdtien 
Fraſtand af 338 Fod fra Lederen, blev tiltrukken af den. 
Naar man bragfe en anden Leder til den førfte, bunde man 
i en Minut uddrage 300 Funker af 24 Tommers Længde og en 
Pennefjers Tykkelſe. Luften electriferes 40 Fod emkring 
denne Maffine. Et Batterie, der beftaaer af 223 Flaſtker 
ledes ved 150. Omdreininger af Stiven, og et Slag af dette 
Batterie ſplittede en Cylinder af Burbomtræe 4 Tommer 
høi og ligefaatyÉ, hvortil cfter van Marums Beregning 
udfordredes en Kraft af 9840 Pund. 

Clectrometer eller Electricitetsmaaler kalder 
man en Indretning, ſom ffal maale og beſtemme Electri— 
citetens Styrke og Beſtaffenhed hos et Legeme. Du Fay 
hængteen Traad om det Legeme, ſom fÉulde electriſeres 
og bemærkede, hvorvidt begge Ender af Traaden fjernede fig 
fra hinanden, hvoraf han fluttede fig til Clectricitetens 
Styrke. Noillet bragtes herved paa den Tanke nøiere at 
beſtemme Ciectricitetens Grad paa denne Maade. "Der er 
fiden opfundet forſtjellige Clectrometre, men de ere egent— 
lig ei hvad deres Navn udtrykker. Man fan vel fee af 
dem, om Electriciteten er ftærkere "eller foagere, men et 
hvor ſtor den egentlig er. 

Clegante Zeitung Geitung fir die elegante 
Welt, Tidende for ben -elegante Verden). Planen til dens 
ne Zidende, der fan anſees fom den førfte i fit Slags, uds 
faftede den bekjendte Hofraad Spazier i Leipzig og begynd⸗ 
te med den Aar 1801, Han beſad iſen hosi Grad de Egens 
Faber, der ere uundværlige for Redacteuren af et Blad, 
der ſkulde være Zoiletlecture for den fornemmere qvindelis 
ge Slægt og en let Underholdning for dannede Mænd. 
Den elegante Tidende valgte efter fin førfte Plan til fit 
Indhold Alt hvad Converfationen i de hsiere Cirkler mel— 
lem Mandfolk og Fruentimmer pleier at udbrede fig over. 
Den udkom ugentlig tre Gange og blev optagen med fligens 
de Bifald, Da de ffjønne Kunſter overhovedet og fornem— 
melig alt hvad der angik Theatret laae inden for bette 
Blads Grendſer og Spazier fif begge Schlegeler til Med— 
arbeidere, kunde det ei feile at die elegante Zeitung blev 
alle dem en Forn i HOiet, ſom havde noget imod ben ſchle— 
gelffe Skole, ſom uden al Skaanſel —— ſine 
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Kunſttheorier gieldende. Til diffe hørte iſer den af 
Mængden prifte eg af den ftrængere Kriti fordømte A. v. 
Kotzebue, ſom fom paa den Idee ſelv at udgive et Blad, 
hvilket han haabede ved Mengdens Bifald at ſtulle fors 
frænge die elegante Zeitung. "Øan forbandt fig derfor 
med fin Yen og Forſparer G. Merkel og i Aaret 1803 udkom 
under Begges Redaction der Freimuͤthige (den Frimodige)» ” 
Spazier indſage Kotzebues Henfigt og frygtede maaſtee 
den Anſeelſe, hvori pan ſtod hos rængden; han troede af 
maatte gaae der Freimuthige imøde med de ſamme Vaaben 
den brugte mod ham, og faaledes begyndte en Feide, der 
under idelige Angreb og Forfvar naaede en hoi Grad af 
Forbittrelſe. Man forøgede nu paa begge Sider de ugent⸗ 
lig udgivne Biades Antal til fem, Publikum fandt noget 
Pitant 1 denne Striid, og, då det ene ei kunde forſtaaes 
uden det andet holdt man begge lade, ſom ſaaledes, u⸗ 
villig befordrede hinandens Fordeel. Denne Pennekrig 
vedvarede til 1805, da Kotzebue, ſom blev uenig med 
Merkel overlod denne alene Medactionen af den Frimodige. 
Spazier fortſatte imidlertid Feiden med den. mindre fryg= 
teltge Merkel til fin Død 1308. Forſt paa Dodsſengen for⸗ 
fonede han fig med ham. Derpag udgav Mahlmann, fom 
havde talrige Benneri den danrede Leſeverden, Zeitung 
fuͤr die elegante Welt uden at fortfætte den ved Spaziers 
Død ophørte Strid. Begge Blade gif fredelig ved Siden " 
af hinanden indtil Mertel-traade bort af Skuepladſen i 
Efteraaret 1806, ba der Freimuͤthige ophørte, Vel levede 
dette Blad op igjen næfte Mar i en anden Skikkelſe og med 
en anden Tendens, Den lange Feide havde imidlertid 4J 
merkelig forandret den elegante Tidendes oprindelige Cha— 
racteer, da den fordrede en Grundighed, ſom et mere gands n 
fÉe paffede til,den elegante Cirkel. Den nue Udgiver tog 
ogſaa mere Henfyn til de virfelig dannede end til de 
Ciegante. 

Elegie. GSædvaniig tænfer. man fig ved Elegie 
Klager eller Gørgedigte: men Grekerne og Romerne havs 
de Elegier, fom fun førte dette Navn af Verſemaalet, men 
forreften vare af det meeſt forffjellige Indhold... De Gam— å 
les elegiſte Verſemaal var Diſtichon, ſom de brugte ei ale⸗ 
ne ved førgelige Gjenftande, men og til at befynge Kjers 
lighed, fil Krigsfange 26, eg 

&E lem'en t/er, Grundftofer , betyde Legemernes 
Ørundbeftanddele, der ei ere fammenfatte af ulige— 
artede Beftanddele og altfaa enkelte. De Legemer, ſom 
Naturen leverer os, indeholde meget forſtjellige Beſtandde— 
le, ſom Chemien adffiller, En Materie, ſom Kunſten et 
længer Fan adſtille, kaldes et Grundſtof, et Clement eller 
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bedre et uoplsſt Stof, thi man kan ei ſige om Kunften i 
Fremtiden kan bringe det til at oplsſes. Tropiſt bruger 
man Ordet Elementer om Begyndelſesgrundene fil Noget 
f. Er. en Bidenſtabz deraf Clemenfarunderviisning. — 
For nogen Tid fiden holdt man Vandet for et Ciement og 
dogfandt Lavoiſier Middel til at oplsſe det i ſine Bf and» 

"dele. De Gamle antoge fra Ariſtoteles's Tid fire Clemens 
ter: nemlig $Sld, Vand, Luft eg Ford... Nyere Underføs 
gelſer have beviiſt, at fun Ilden er af et virkeligt Ele⸗ 
ment, men de øvrige ere ſammenſatte- Foruden Ilden 
Fjende de nyere Chemiker over 40 uoploſte Stoffe. 

* 

| 

Elephantorden, (fe Orden), - 

Clephantiafiser en Hudſygdom, ber fores 
Tommer hyppigſt råde varme Zoner og alerede var Araberne 
bekſendt. Den angriber enten det hele Legeme eller enkelte 
Dele, begynder almindelig men Feber, fom og ofte finder 
Sted under Sygdommen, og endes for det Mefte med Dø- 
den. "Fødderne fvulme ifær ſterkt op og blive mørkerøde. 
Foddernes Tykkelſe, der kunne ſammenlignes meden Cles 
phants har givet Anledning fil Navnet, 

Eleu ſas næft Athe-en den vigtigfte Stad i Attis - 
Ta og werkelig af de der holdte Myſterier, ſom af Staden 
kaldtes de eleufinffe. Man fjender ligelaalidet deres Stif— 
ter. ſom Tiden, naar de bleve ſtiftede, viſt er det, at de 
vare deælbfte sg tillige de ærværdigfie i hele (Sræfentand 
og vare helligede Ceres og Proſerpina. Oprindeligen vare 
de fandfynlig en National eller Høft > Feft, hvis Henſigt 
Dar af takke Geres for den ſtjenkede — erindre 
det Forgangne og glæbe fig ved det Nerverende, ophæve 
alle Fiendtligheder og aftale nye Love og Foretagender. 
Cpiten til Myfterierne laae viſt nok i hine ældre Høitibes 
ligheder. DØ varede'i g Dage, hvilke man, ſandſynligviis 
anvendte tilat fremſtille Ceres's og Proſerpinas vigtigfte 
Begivenheder og Virken. Stedet, hvor Myfterierne holdtes 
var Eerestemplet i Eleuſis, ſom Perikles havde ladet ops 
ygge og fom rummede 20 til 30000 Menneſter . Omtring 

Templet fandtes en med en Muur omgivet Gaard, Bag 
Templet varen Forhsining i Klippen, hvorpaa” det ſtod, 
hvilten ragede 8 tilg Fod frem over Templets Grund, var 
270 Fod lang 04 paa nøgle Steder 44 Fod bred og ved hvis 
nordlige Ende man endnu feer Spoer- af et Capel. De 
erfoner, form foreſtode Eleuſinierne vare 1) Hierophanten, 

ſom altid blevtagen af Eumolpidernes Slægt. Han vifte 
fig ved de hellige Myſterier ſom Skaber og var udruſtet med 
Imagtens Attributer; 2) Aotbejværstene form var Billedet 

2 Ps 
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paa Solen. Hans Forretning var at renſe dem, ſom ſkulde 
indvies og den femte Mat, da man foreftillede Geres's Om— 
vanten paa Etna, anfore de øvrige Faltelbærere. ” 3) 
den he lige Herold, ber paabod Taushed og fjernede alle 
Uvedkommende 3 4) Altertjeneren, der bar Maanens-Sind>= 7 

billede. — Foruden diſſe Perſoner førgede den anden Archont, 
Bafileus, for den udvortes Orden, foredreg Guderne Folkets 
Bønner og befalede de Uindviede og dem, Tom vare betynge⸗ 
de med fvære Forbrydelfer, at bortfjerne fig, Roligheds— 
forftyrrerne- dømte og ftraffede han ſiden. Der var og 7 
Præftinder tilftede, om hvis Forretninger vi deg Intet vi= " 
de, Myſterierne felv deles fædvanlig i de ftore og fmaae.- 
Ze fleſte SÉribentere fortælle følgende derom: da pers 
fules fom til Athenen for at lade fig indvie havde ingen 
fremmed Græfer Adgang, Men for ei af fornærme denne 
ligeſag frygtede fom hædrede Heros, og heler ikke over— 
trede de gamle Love, indførte man de ſmage Myfterier, med 
Hvilfe han maatte lade fig nøie, De fmaae Myfterier. 7 
tjente ſom Forberedelſe til de ftore,”men til hine beredene 
man fig ved alleflags Andagtsovelſer, hellige Skikke og 
ſymboliſke Handlinger, hvis Henſigt var at afholde. dem, 
ſom ſtulde indvies idet mindſte en tidlang fra Verden 
for at vække en fortrinlig Grad af Andagt hos dem 
ſamt Længfel efter de forventede AAbenbaringer. Denne” 
Renfelfestid varede et heelt Aar, og Ingen turde under” 
Dodsſtraf tage Deel i Myſterierne uden Renſelſe⸗ men" 
et Enhver funde blive antaget til den, J Forſtningen 
kunde blot Athenienſer blive optagne, men ſiden ogfaa ans 
dre Græfer og i Ciceros Tid endog fremmede, dog maatte 
de være frie for Mord, Ugudelighed og andre grove For⸗— 
brydelſer. Indvielſen fÉeete ved Nattetid; de, ſom ſtuld 
indvies havde deres Hoveder omkrandſede med Myrther og 
maatte ved Jndtredelfen vafte deres Hænder i indviet 
Vand. Der forfyndtes Alle offentlig at de fun maatt 
nærme fig Myftérierne med rene Hænder, reen Sjel 0 
reen groeſt Mundart. Myſteriernes hoitidelige Holdelſe 
begyndte med den 15de Dag i Maaneden Boedromion o 
varede 9 Dage. Den forſte Dag forſamledes de, der fful 
de indvies; den anden maatte de vaffe og renfe fig i Ha 
vet; den tredie bragtes Offers den fjerde fandt en høiti 
delig Proceſſion Sted, hvorved Ceres's hellige Kurv blev 
ført omfring paa en indviet Bogn. Den femte Dag kald: 
tes Fakkeldagen, fordi de, der ſtulde indvies, gik Natte 
efter parviis omkring med brendende Fakler. Oft 
vendte de paa deres Vandring tilbage til det hellig 
Sted og hver Gang de begyndte Toget paa nye ſtyndted 
fig mere. De byttede tillige Fakler og vilde med alt dett 
antyde Ceres's Omvanken, da hun ſogte fin Datter met 
en ved Ætna tændt Fatter, Den fjette Dag var den høi 

— 

— — — 
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tideligſte. Den begyndte med en Proceſſion, ved hvilken 
de, fom fulde indvies og Tempeltjenerne førte Bacchus's 
Billedſtotte fra Athenen fil Eleuſis. Toget beftod ofte af 
30000 %'erfoner, bevægede fig afmaalt efter Jaſtrumenters 

- Lyd øg hellige Sange, holdt fra Tid til anden inde, medens 
der bragtes Offer eller opførtes Dandſe. Før man drog 
indi Eleuſis maatte alle vaffe fig i en Proferpina helliget 
Kilde foran Staden; Billedftøtten blev derpaa bragt til 
Templet. Med. Mattens Anbrud begyndte Indvielfen i 
Myſterierne. Efterat den anden Archont havde forrettet 
de foreløbige Bønner og Ofringer, traadde de, der ſtulde 
indvies, ind i Helligdommen, hvor de forefandt Templets 
Zjenere i deres Suykker. Hérolden raabte nu med høi 
Stemme: Bort alle Uinéviede, alle Ugudelige, alle, hvis 

jel er betynget med. Laſter! hvorpaa alle maatte borts 
jerne fig under Dedsſtraf, fom ei havde nogen Ret til at 

blive. Derpaa bleve de, der ffulde indvies, nof Engang 
renſede. Indvielfens Mitudi forelæfteg, og der iſtemmedes 
hellige Lovfange til Ceres 8 re, Derpaa fulgde Fore— 
ftillinger af de Bortdødes Skjebne, Mørkets og Lyfets 
Djem, de Saliges Glæder eg de Fordemtes Qval og diſſe 
endte dermed af Hierophanten borttog Forhængét fra det 
Allerhelligſte og vifte Gudindens Billede i et glimrende Lys 
og prydet med fine rigefte Zirater. Naar de havde feet 
alf dette og hørt Hierophantens Forklaringer var Ind— 
vielfen fuldbyrdet. Paa den ſyvende Dag anftilledes Lege 
til Gudindens Ære, ved hvilfe Prifen var en Måade Byg , 
der var heſtet paa Markerne ved Eleuſis. Paa den 8de Dag 
blev Indvielſen gjentaget med dem, fom ei endnu vare 
optagne. Den niende Dag bragtes et Takoffer. — Hen— 
figten af alle diſſe myſtiſte Foreftilinger af Ceres "8 og Pros 
ſerpinas Hiſtorie, Tartarus's Qvaler og Elyfiums Glæder 
var vel ingen anden end den ved. fandfelige Midler at uds 
brede Overbeviisningen om Sjelens Udodelighed ſaavelſom 
Belønninger og Sfraffe blandt Folket. De Indviede 
ſtode under Gudernes færdeles Beffyttelfe og de alene vare 
viſſe paa det tilkommende Livs Glæder. Gandſke for— 
ſtjellige fra diſſe ſmage vare de ſtore Myſterier, der egents 
lig indeholdt de hemmelige Lerdomme, der vare Hovedhen— 
figten af den hele Indretning og i det Inderſte af Hellig— 
dammen fun meddeeltes nogle Faa af Hierophanten. Der 
var paabudet Hemmelighed under de fryateligfte Straffe; 
Forbandelſe og Død traf den, der brød Tausheden. 

Eleutheronomie, Læren cm den ſadelige Fri: 
hed (def er Frihed at handle overeensſtemmende med For” 
nuftloven). Efter Kant er den det Mod fatte af Cutømot 
nie eler Lykfalighedslæren. « 

. * 
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x Elias, en berømt Prophet fra Thisbe i Galilæa, 
levede under Ahabs Regjering, da den ſande Religions og 
Seodelighedens Forfald var ſteget til det Hoieſte. Bed fin 
Jver for den ſande Gudstjeneſte paadrog han ſig mange 
heftige Forfslgelſer. J Bibelen fortælles mange underful⸗ 
de Gegivenheder om ham, Paa hans Flugt for Xhab blev 
han næret af Ravnez paa hans Bøn lukkede Himmelen 
fig og det regnede irke ilang Tid m. m. Trilſidſt fortælles 
der, af han blev levende ført til Himmelen i enigldi Vogne 
Elias ſtod i ſerdeles ſtor Anſeelſe hos fine £andsmænd, 

Eliſabeth, Dronning af England, en Datter af 
Henrit 8de og Anna Bulleyn, var født den 8de Sept, 1533 
og døde den 3die April 1603 ti hendes 44de Regjeringsaar. 
Pave Sixtus den ste ſagde, at kun tre forſtode at-regjere, 
nemlig Henrik ate af Frankerig, Dronning Eliſabeth og 

Sixtus felv. "FJden Bann; hvori han fatte hende ſom 
Kietterſke kaldte han hende uno grande cerebelio di princi- 
peſſa. Fra Fengſlet ſteeglhun paa Thronen, hvilfen hun 
aldrig deelte med en Gemal, hvorfor hun og Engang fagde 
i Portamentet ,,min meeft fmigrende GravfÉrift vil være - 
den: ber ligger Eliſabeth, der levede og bøde fom Semfrue 
og Drunning.”” Hendes gruſomme Gøfter Marie havde 
en lang Tid holdt hende fangen i Tower under fin Megjes 
ring. I denne Adffillelfe fra Verden dannede hun fin Aand: 
hun ſtuverede Sprog og Hiſtorie og forftod af vinde Catho⸗ 
Liter og Proteftanter for fig. . Efter Marias Død 1558 blev 
hun Dronning i fit 5de Aar og lod fig krone 1559 og det af 
en cafholjé Biſtop for et at væffe Misfornøielfe, ment - 
Grunden var hur proteſtantiſt og indførte ogſag denne 
Lære i Engſand. Kort efter hendes Kroning anholdt Phis 
lip 2den af Gpanien om hendes Haand, men hun afflog 
hans Tilbud ſaavelſom mange andre mægtige Fyrſters. 
Eliſabeth ſammenkaldte et Parlament for at bringeFaft= ” 
hed i Religionsveſenet, og Frugten af hendes Beſtrebelſer 
var Indføretfen af den biſkoppelige Kirke, ſom endnu fin⸗ 
der Sted. Viſelig valgte hun efter fit Folks Fornsdenhe— 
der dette Syſtem, der ev en Blanding af Calvinismus 
og Catholicismus i Lære. og Form. Biſkopper, Chorherrer, 
Kirkernes Decorationer, Orgler og Muſik vedbleve, men Zis 
ender, Annater og Privelegier afſkaffedes; Skriftemaal til⸗ 
ſtodes, men befaledes ikke, Chriſti Legemes virkelige Nær 
værelfe i Nadveren antoges, døg uden Forvandling(Zranss 
fubftantiation). Eliſabeths Politik vilde, at den øverfte 
Magt i Kirkeſager ſtulde tilhøre Kronen, og hævede derfor 
Regenten til Religionens Overhoved. De Prælater, der vils 
de modfætte fig diffe Forandringer, bleve berøvede deres 
Embeder. Men de flefte gave godvilligen efter. Hun lod 
udgage Forbud mod en catholſte Religions Ubøvelfe og 
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ſtraffede Overtrederne med Strenghed. Alle engelſtke 
catholſte Præeſter bleve forbudne at opholde fig si. Eng—⸗ 
land eller vende tilbage dertil under Straf ſom for Maje— 
ftærsforbryderfe: mange ennte deres LiviFængfel, andre 
under Piinsler. Alle Sefuiter fom vilde gjøre Profelyter i 
England døde under Boddelens Haand. Man kaldte i 
England Jefuiterne et blottet Sværd, hvis Greb var i 
Rom. — Clifabeth troede at fee en farlig Medbeilerſtke i 
den unge Drunning af Skotland Maria Stuart, der var 
bleven endnu farligere ved fir Giftermaal med den franſte 
Konge Fran:$ den 2den og havde antaget det engelſte 
Vaaben for af tilkjendegive fine Fordringer paa dette Ri> 
ge Da Maria efter Frantſes Dod kom tilbage til Skot— 
land, nærede Eliſabeth ved fine Intriguer deder herſtende 
Uroligheder, hvortil og Marias Uferſigtighed væfentlig 
bidrog. Skotterne grebe endog til Vaaben imod dereg 
Dronning, ſom tog fin Tilflugt til England, hvor hun 
ventede Beſkyttelſe hos Eliſabeth. Denne lod hende be— 
vogte fom Fange, og, då der ftedte adſkillige Forſog til 
hendes Befrielfe, holdt den engerffe Dronning hende. ftedfe 
ſtrengere. Hertugen af Norfolk blev” henrettet for Marias 
Skyld; tilſidſt beſtyldtes hun for Deeltagelfe i en Sammen— 
fværgelfe, en vis. Babington havde opſpundet mod Eliſa— 
beths Liv, og henrettedes, Den ſpanſke Konge- Philip den 
agten, fom havde Xarfag-til at være misfornøiet med den 
Underftøttelfe, Eliſabeth tilſtod de oprorſte Nederlonde, 
brød nu offentligt med hende. Hanudruſtede en Flaade -- 
med en betydelig Landarmee for af etobre England. Flaa— 
den blev: faldet den uovervindelige Armade. Alerede ved 
fir Udløb leed den af en beftig Storm, blev derpaa-angre= 
ben i Canalen af en enge WE Flaade der anførtes af Howard 
under hvem igjen de tappre Søehelte Drake Hawkins og 
Frobiſher ſtode. Da Sparterne ei turde vende filbage 
igjennem Canalen, befluttede de at gaae Morden om 

kotland, men bleve her paa nye angrebne af en Storm, 
faa fun omtrent Halvparten af denne foftbare Udruftning 
Fom tilbage til de ſpanſte Havne I England flog man 
Medailler, paa hvis ene Side ſtod Venit. vidit, vicit.“* 
og Dux foemina facti; paa den anden ſage man en ødes 

i" lagt Flaade med den Omſkriftz Aflavt Deus er disfipati 
ſuent. — Da hun erholdt Cfrerretningen om hine. uhyre 
Ruſtninger, vifte hun fig for de ved Tellebury ſamlede Sols 
dafer og fagde til dem: „Jeg ſelv Soldater vil føre Eder 
imod Fiendenz vel har jeg fun en - Avindes fvage Arm , 
men en Konges Sjel'og det fom mere er en engelſt Konges 
opliver mig. Før vil jeg -bulfe under i Kampen før jeg 
vil overleve mit Folks Undergang og ſtjendige Slaverie.“ — 
Da et Oprør udbrød i Irland ſendte hun fin Yndling, Gre— 
ven af Efjer derhen, men. hans Opførfel ſparede hverken 
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til hendes eller Folkets Forventninger; han kom tilbage 
uden Eliſabeths Tilladelſe, fornærmede hende ved fin Stolt⸗ 
he), hvorfor hun forvifte ham Hoffet. Hans heftige Chas 
racteer bragte ham til at begaae en overilet Handling. 
Han ophidfede til Oprør mod Eliſabeth, blev dømt fil dø- 
de og henrettet, Hans Død fmertede hende faaledes at 
hun faldt it en Melandolie, der ei mere forlod hende. 
Da man foreflog hende Læger, ſagde hun endnu fort før 
fine ſidſte Dieblikke; „Jeg vilde ej bruge deres Hjelp da jeg” 
var ung, og de vilde vift rofe fig af at have bragt mine 
Dage til den nuværende; hvorfor iÉulde Jeg nu bruge dem, 
da Lampen ingen Olie længer har og man vel endog kunde 
lægge bem min Død til Laſt?“ Med famme Oprigtighed 
ſogrede hun Erkebiſpen af Canterbury, fom for mt indgyde 
hende Mod til det fidfte Sfridt fortalte hende alf det Roess 
værdige, der var f hendes Liv: „Mylord, den Krone Jeg 
faa længe har baaret har gjort mig forfængelig not, for— 
merer ei denne Følelfe faa ført før min Dod.“ Phyſiſte 
Grunde ſtulle have hindret hende i at gifte fig, men 
Eliſabeth beſad desuden ſikkerlig Styrke nok til. at 
opofre enhver Tilbsielighed ſinPolitik, ſaaſnart hendes Sou—⸗ 
verainitet derved ſtulde været i Fare. Den ſtotſte Geſandt 
ſagde Engang til hende: Gift vil de blot være Dronning, 
nu er de baabe Konge og Dronning paa Engang.” — 
Eliſabeths Megiering var uforglemmelig for Storbrit⸗ 
fanien. Ved hendes Underfføttelfe gjorde Frants Dra— 
fe en Reiſe omkring Verden og underkaſtede hende” ad— 
ſktillige Beſiddelſer i Amerika. Den engelſke Marine 
erholdt en Styrke, den aldrig før havde havt. Eng— 
lænderne erobrede Gadir og cpbrændte den ſpanſte Flaade, 
iinder Howard (15960), Et Handelsfelffab opkom og fit 
uderukkende Privilegtum paa Oftindien. Englands Han—⸗ 
del var alerede dengang meget udbredet. Eliſabeth 
gjorde meget for Manufactur- eg Induftrievæfenet. i 
Almindelighed, for Lovenes Overholdelſe og Politiets 
Forbedring. Hun var en erklæret Fiende af al Luxus. 
Dog lød hun bringe de førfte Gilfeftrømper fil England. 
Hendes Finansſyſtem var ſimpelt. Alle Indkomſter bleve 
anvendte til Statens Taro og aldrig berigede hun fine 
Yndlinge, af hvilke hun havde adſtillige, paa fine Under— 
faatters Bekoſtſing. Uden ligefrem af tilſtage Religtions— 
fribed, forftod hun dog vifeligen at undgaae de Religions⸗ 
krige, ſom forſtyrrede neſten hele Europa paa den Tid. 
Unter hende begyndte ogfaa den engelſte Nationallitteraz= 
fur ret af blomſtre. Hun beſad dyb Politik, utrættelig 
Opmerkſomhed paa Alt, Duelighed, Sparſomhed øg mange 
Kundffaber. Hun forftod fem til fer forfjellige Sprog , 
hvoraf hun talte adffilige; hun har overfat adſtilligt af 
Latin, Greſt og Franſt. Man gjorde meget af hendes 
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engelſke Horats. Hun var og forfængelig nok tilat giore 
fig tilgode med fit Forfatterjfab. Dog tilfredsſtillede man 
hende Eun halvt, naar man vofte hentes Talenter uden til— 
Lige af roſe hendes Stjonhed. $ hendes 68 Aar havde den— 
ne Svaghed ei endnu forladt hende, Den frørfie Plet i 
hendes hele Liv var hendes Opfsrſel mob ben ulykkelige 
Maria Stuart, z 

Eliſabeth (Philippine Marie Helene) af Franz 
kerig, Søfrer fil den ulykkelige Ludvig 160de, født i Verſail— 
leg ven 3die-Mai 1764, døde under Guillotinen den Jode 
Mai 1794 ſom et Offer for de: Revolutionsraſerie, der den— 
gang ødelagde Frankerig. Hendes Liv er et Billede paa 
den ømmefte Søfterfjerlighed, de elſtverdigſte Dyder, den 
høiefte Refignation og qviuidelige Bærdighed. Hun var 
det yngfte Barn af fine Forældre (Dauphinen Ludvig og 
hans - anden Gemalinde Marie Joſephine af Sahſen) 
jom hun alerede miftete i fit tredie Aar. Hun dans 
nedes af Frue von Mockau og erholdt alleſſags Kundſtaber, 
ifær i Hiftorie og Mathematik. Skilsmiſſen fra hendes 
Søfter Clotilde, fom ægtede Prindfen af Piemont, var 
hendes førfte Snerte. Hendes beftemte Giftermaal med 
Hertugen af Aoſt, anden Søn af Kongen i Neapel, gik 
overſtyr og hendes Hierte, ſom havde meer Folelſe for 

Venſtkab befandt fig vel derved. Hun beføgte ofte ſin Tan— 
te Louife hos Carmelitinderne i St. Cyr, og hendes Broz 
der, Kongen, fane dette gjerne; dog ſagde han engang til 

hende: under den. Betingelfe, at du ei følger hende i 
hiin Enſomhed, thi ieg kan ikke undvære Dig.” Da 
Ludvig 16bde-lod fig tneculere gjorde hun det famme og 
lod med det ſamme 60 fattige Piger inoculere, paa hvilke 
der anvendtes ſamme Omſorg fom paa hænde ſelv. Da 
man indrettede hendes Huusholdning, anviſte man-bende 
blandt andet 25000 'Livr. aarlig til Diamanter, omen paa 
hendes Forlangende blev denne Sum udbetalt i 6 Aar til et 
Menneſte, fom hun holdt af, men fom var uformuende. 
Paa et Landgods, fom Kongen havde kjobt hente, tilbragte 

hun fit Livs ſtjonneſte Oieblike med landlige Forrétninger, 
med Velgjsrenhed og i de føde Følelfer, fom Naturens Ry— 
delſer giver Sjelen. Revolutionens Begyndelſe forſtyrre— 
de denne Lykke. Notablernes Forſamling fatte hende i 
Gfræl, men, da de havde begyndt deres Forhandlinger, 
anvendte hun Alt for at mildne den Kummer, ſom plagede 
hendes ulykkelige Breder. Det var hende, ſom demste 
Det. indgjed ham ben Faſthed, han vifte; hun ledſagede 
ham næfte Morgen til Paris. Da den kongelige Tamilie 

AN 

blev bragt fil Tuillerierne, ſtrev hun til een af fine Wenins " 
der: „Man har bragt os til Tuillerierne; der var vel In— 

tet forberedet, men vi fov dog godt efter vor overvættes , 
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udmattelſe. Saa meget er viſt, at vi ere her ſom Fangne, 
min Broder vil ikke troe det, men Tiden vil lære ham 
det, Vore Venner mene fom Jeg, sat vi ere forlorne. 
Vi have nu fun Haabet til Gud, fom ei forlader fine Ud— 
valgte. Min Broder hargandſte overgivet fig i fin Skjeb— 
ne, Hang Fromhed forøger hans Ulykke. Da Ludvig flygs 
tede ledſagede Eliſabeth ham og blev bragt fra Varennes 
tilbage med. ham; det var hende, fom en Raſende ſage ved 
Kongens Side den 20de Juni 1792 og tilraabte? „See der 
Spfterrigerinden! til Døden med. hende. Da er Garderof— 
ficier ilede til og ſagde hvem hun var, udbrød hun: O 
hvorfor lader man ham ikke blive i den» Mening at jeg er 
Dronningen, maaſtee vilde derved en ftørre Forbrydelſe 
undgaaes. Den tode Aug. var hun ved Jntet, felv ei Kone 
gens Bønner at-bevæge mk at forlade Slottet; bun fulgte 
ham i Forſamlingen. Der ſtjelvede hun for den ftræifelige 
Vaabentarm, forde døende Schweitzeres Jammerſtrig, 
der erfarede hun fin, Broders Uffættelfe og var fo age 
Vidne til hvorledes man raadflog om Valget af det fiftrefte 
Fængfel til den fongelige Familie, Hun blev bragt med 
til Temple. … Her glemte hun aldeles ſig felv for at” 
leve for andre. Havde hun ved Hvffet værer Beftetenhed 
og Godhed, var hun. her Taalmodighed og Hengivenhed. 
Da faavel Ludvig ſom "hang Dronning for længe fiden 
vare cpofrede førte rian vafaa hende for Radſelsretten. 
Den 9de Mat 1794 om Aftenen Kl. 7 bragte man hende fra 
Temple til Conciergeriet. Hun. blev firar feørhørt inden 
luftede” Dorre. Néoſte Morgen førtes. hun igjen for 
Tribunalet, 09, da man ſpurgte efter hendes Navn og 
Mang, føgqrede hun med Vordighed: „Jeg hedder Eliſa— 
bethaf Frankerig og er eders Konges Tauie.”” Dette mos 
dige Svar fatte hendes Dommere i Førbauferfe og afs 
brød Forhoret et Riehlik. Man havde tillige; med hende 
fordemt endnu 24 andre Slagtofre og var gruſom nok 
tilat lade hente være Vidne til alle diſſes Heyrettelſe, 
fer man bragte hende: under Giuillotinen. Med Rolighed 
og”Hengivenbed endte hun fit ſtjenne Liv. Ci ten Klage 
mod hendes Dommere og Bodler undſtap hendes Læber, 
Uden af væte jon var-hun indtagende og livlig; hendes 
Daar var. taftaniebruunt:- hendes blaae mine havde et ro⸗ 
rente Anſtrog af FZunafind; hun havre en deilig Mund, 
fjerne Zænder og en færdeles -hviid Teint. Hun var: be— 
ſkeden ved Heffer modig i Ulykken og dydig under alle Li— 
vers SME NOE DS BÆRE E) . 

Crifabeth (Chriftine), Frederik 2den af Preuss 
feng Pemalte deg en Darter af Hertug Ferdinand Als 
brent af Wolfenbüttel Bevern fodt Prindſeſſe af Brauns 
chweig Ko Len beer var føbt ben &g5e Nov. 1715 i Brauns 
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ſchweig og døbe den 13de Jan- 1797. Hendes herlige Cha— 

racteer, Dyder og dannede Forftand erhvervede hende al 

mindelig Agtelje. Frederik 2den egtede hende af Tvang 

; (2 Juni 1733) og lebede adſtildt fra hente til fin Faders 

Dod 1740, men, da han ſelv habde befteget Thronen gav 

han de utvetydigſte Beviis paa hvormeger han agtede fin 

Gemalindes udmærfede Egenſkaber, comendſtjendt fun als 
drig beſad hans .Kjerlighed.… Da ſtrev han til bende: 
Hele Kongeriget veed, af Jeg har ført” dem til Alteret, 

men fun de alene veed, hvorledes Jeg fiben den I'd har les 
vet med dem. Betragtningen heraf kunde maaſtee tætte 
dem i Frygt, af Jeg nu, da Jeg er gandſte Herre over mine 
Handlinger,” vilde frajige mig de Forpligtelſer, Jeg fun 
fvungen harindguart og altrig har opfyldt. Men, Mads 
deres Taalmodighed, deres Omhed, alle deres elffværdige 
Egenſtaber og Dyder have alerede aabnet mig Øinene. — 

Der er Jeg veed ikke hvad i min Characteer, fom har af— 

holdt mig fra at giore denne Tilftaaelfe føri det Hieblik 
det maatte være hele Verden vittesligt, at den flød af. min 
Overbeviisning. Dette Hieblik er kommet og Jeg indby— 
der dem Mad. at dele en Throne med mia, ſom de er ſaa 
værdig ar beklede!“ Hun blev derpaa af fin Gemal bragt 

til Berlin den iſte Juni og foreftillet Hoffet med de Ord: 
Her er Eders Dronning!” Han forærede hende Slettet 
Schoͤnhauſen, hvor hun tildragte Sommeren, " Døende 
gav han hende endnu Bevifer paa fin Agtelſe. Han beſtem⸗ 
te i fit Teſtamente foruden -400p0 Daler aariig Pention 
endnu en aarlig Rente af 10000 Daler; fhi hun har, fags 
de han, under min hele Regjering ei givet mig den minds 
fre Anledning til Misfornøielfe, og hendes uroftelige Dyb 
fortjener Wrefrygt og Kjerlighed.“ Hendes Liv var en 
uafbrudt Kjiede af Velgjerninger og hun beftemte aarlig 
24000 Daler; Halvparten af fine Ind komſter Lil. Gaver og 
Penfioner for fattige Familier. Den iꝛte Juni 1733, fire 
Aar før hendes Gemals Død havde hun den Lykke af holde 
fit Guldbryllup. " Hun deeltog i den Intereſſe, Frederik 
vifte for Videnſtaberne i en høi Grad og var felv Skribent⸗ 
inde. Hun overfatte adffillige tydſte Sfrifter paa Frank 
og ſtrev i dette Sprog følgende Verker: La fage revolution; 
Méditation a Pøceafion du renouvellement de Pannée fur les 
oins que la providence a pour les humains. Reflexiens pour 
tous Jes jours de la ſemaine &c. Dyb Føletfe og et iyſt 
Blik characterifere diſſe Værker, ' 

Elifabeth (Vetrowna) Keiferinde af Rusland, 
varen Dafter af Peter den ſtore, født den 19 Dec... 1710, 
død den ste San. 1762 ifit.21 Regjeringgaar. Dun betrseg 
Thronen ved en Revolution Natten. mellem ben 24 og 25be 
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Mov: 1741, da den unge Keiſer Jwan og hans Xorældre 
bleve arreſterede bereg Seng og tilligemed Miniſteren 
Oſtermann og General Muͤnnich bragte i ſikker Forvaring« 
Eliſabeths Livlæge L'Eſtoque havde ledet denne hele Be— 
givenhed. Hun havde givet Slip paa Hymens alvorlige 
Baand, efterat Hertugen af Holſteen Gottorp "tolv Dage 
efter fin Forlovetfe med hende var død, - Man. figer dog af 
hun var hemmelig gift med Overjægermefteren Alexis Ra—⸗ 
fumowſty. $ øvrigt vare alle hendes Yndlinge tillige hendes 
Elſkere. Ved diſſes Indflydelſe foregik meget, der var us 
fordeelagtigt for Staten, Finanſerne kom i UWorden, da 
Statens indvortes Beſtyrelſe ei var den meeſt huusholderſte 
og Krigene mod de Svenſtke og Tyrkerne koſtede uhyre Sum— 
mer, —I Freden til Abo (7de Aug. 1743) erholdt hanen 
Deel af Finland indtil Floden Kymene; i -den oſterrigſke 
Gucceffionstrig befortrede hun Freden ved at lade 37000 
Mand marfchere til Rhinen. $ Suvaarsfrigen bragte 
Ruſſerne Frederik den ftore i den ſtorſte Forlegenhed og 
fun Eliſabeths Død-reddede ham ud af ſamme. Eli— 
ſabeths Churacteer varen egen Blanding af Blsdhed og 
Haardhed. Hun ønffede at Ingen. under hendes Res 
gjering maatte ftraffes paa Livet; men hun fordømte blot 
paa hendes Yndlingers Forlangende til Fængfel og til For— 
viigning fil Siberien uden Barmhjertighed. Da hun 
var forfængelig funde man let opægge hendes. Iverſyge, 
fom-tit blev misbrugt. Hun havde det Indfald, at ingen 
Mode, hun kunde lide og intet Tsi hun bar, maatte efter—⸗ 
lignes eller bæres af nogen Dame ved Hoffet før hun 
felv havde aflagt den. Hun verlede heri meget tit og" 
fom man forſikrer fandtes der ved hendes Død ei mindre 
end 30000 &Klædninger i hendes Garderobe,  Sandfyns 
ligviis for at forfone fig med Himlen og kjobe fig et længere 
Liv befalede hun i fin fidfte Sygdom Lesladelſen af 13 til 
14000 Ulykkelige, der fad fangne for Snighandel, faaz - 

velſom og Formindfkelſe i Afgifterne af Salt, hvorved de 
aarlige Indkomſter formindſtedes 13 Mill. Rubler. Hun 
befriede og alle dem, der [ad i Fengſel for Gjeld, der et be— 
løb fig til mere end 500 Rubler ved at tilfredsſtille Credi— 

forerne af fin egen Kaffe: man angiver Antallet af de Ulyk— 

kelige, der befriebes paa denne Maade fil 250vo. Eli— 

fabeth- lignede fin Moder, men var endnu ſmukkere; 
hun var meget vel. proportioneret, og; omendſtjondt hendes 

Træt vare temmelig fore, havde hendes Phyſiognomie dog 
en ubeſtrivelig Blibhed, ſom endnu mere korhoiedes ved 
Underholdning med hende, hvilken ſtedſe var munter 
øg ofte fmigrende fra hendes Side, Men hun befad 
langt fra ei Catharinas Sjelsſtyrke.  Clifabetf . til-= 

hørte ſtedſe andre og havde ingen beſtemt Villie for fig felv. 

i 



: Eli 237 

— Sliſabethden hellige eller Eliſabeth af 
Thyringen, cen af Middelalderens fortræfeligfte Characs 
terer' et Ideal af Avindeſind, høi Religioſitet, fordrings— 
frie Mildhed parret med faſt Mod i Ulykken. Hun, varen 
Datter af Andreas 2den i Ungarn og Gjertrud, en født Hera 
tuginde af Meran. Eliſabeth blev født 1207 i Presburg. 
Alerede i fit fjerde Aar blev hun beſtemt til Brud for den 
elleveaarige Ludvig Landgreve af Thyringen, ført fra Uns 
garn til Wartburg og der opdraget ved Hermanns Kunſt⸗ 
og Sang elſtende Hof, Uagtet hendes Svigermoders og fle— 
te Hoffolks Intriguer, der onſtede af ophæve den ſluttede 
Forbindelfe,. gik dog Formælingen for fig 1221 efterat 
Ludvig alerede 1215 efter fin Faders Død havde tiltraadt 
Regjeringen. Begge Ægtefolf vare hinanden hengivne 
med den ubrødeligfte Troſtab og Kjerlighed. Medens han 
paa Riddertog vifte fin Manddom for Keifer og Rige, uds 
øvede hun hjemme Welglørenhedens frille Dyder.  Huns 
gersnod og Sygdomme, der dengang raſede i Tydſtland og 
fornemmelig i Thyringen, gave hende Anledning til at 
ftifte Hofpitaler, lade en utallig Mængde Fattige daglig 
ſpiſe ved jit Taffel og forære dam Penge, Klæder og andre 

Rodvendigheder. God imod andre var hun fireng mod fig 
felv; hun faftede , bad og gjennemvaagede hele NVætter 
og forfmaaede alle de Beqvemmeligheder og Fortrin, ſom 
hendes Rang ſtjenkede hende. Hun opdrog tillige fine 
ørn med den ſtorſte Omhyggelighed. 3 Aaret 1227 tog 
Ludvig Deeli et Korstog, overdrog i fin Fraværelfe-Regje- 
Tingen til fin Broder Henrik Raſpe, men døde den 1iIte 
Sept. i Otranto afen hidfig Feber, Henrik fordrev den 
førgende Eliſabeth fra Wartburg, berøvede hende al Un— 
derjtottelfe og forbød endog Ciferachs Indbyggere at 
modtage hende. Saaledes vankede den blomſtrende Enke 
midt om Vinteren med fine Børn omkring i den ſtorſte Nod, 
indtil Biſteppen af Bamberg, hendes Moders Broder, tog 
fig af hende og anvifte hende Slottet Bottenftein til Op— 
holdefted. Hans Forflag filet nyt Giftermaal afvifte hun 
med Fafthess men klagede over fine Krankelſer for de. 
fra Palæftina tilbagevendende thyringſte Adelsmænd, 
Diſſe falede hendes Sag med ſaadan Eftertryk for Land— 
greven, at han forfonede fig med hende og fatte hende i 
Beſiddelſe af fine Indkomſter. Da hun ønjfede aft til— 
bringe fine øvrige Dage i hellig Eenſomhed, indrømmede 
han hende Staden Marburg med alle tilhørende Lands— 
byer, Indkomſter og Retfigheder og her begav hun fig hen 
1229. Her ftiftede hun et Hoſpital og levede gandſte for 
Undagt og Velgjørenhed, men tillige i alt for. ſtor Afhæn— 
gighed af hentes Striftefader Conrad af Marburg, Et 
Geſandtſkab fra hendes Fader bad hende indftændia at 
vende filbage til fif Fedreneland, men hun afſlog det med 
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Faſthed, begav fig i det af hende ſtiftede Hoſpital og døde 
der 1231. Alerede fire Aar efter hendes Død erflærede 
hendes Samtidiges Beundring hende for hellig, og hende 
til Ære byggedes en ffjøn Kirke paa hendes. Gegravelfess 
ſted, og der oprettedes tillige et koſtbart Monument, ſom 
hører til de ærværdigfte Mindesmærfer af den gothiffe 
Kunſt i Tydſtland. Bed fin Datter Sophie, der brev fors 
rælet med Dertug Henrikeste eller den hsimodige Hertug 

af Brabandt, blev Eliſabeth Sfammoder til det fyrftelig 
heſſiſte Huͤus. 

Clifion i Verſekunſten er Bortkaſtelſen af et Bog— 
ftav for Verſemaalets Skyld. 

Elite et Udvalg, deraf Elitecorps, udſegte Trop— 
per, ifær de, fom have gjort mange Feldttog med. Alerede 
hos Romerne havde de viſſe Forrettigheder. 2 

Elleviou enudmærfet Skueſpiller ved den franſke 
comif£e Opera i Paris. Han er født i Rennes i Bretagne 
og Søn af en Gaarfæge. Han betraadde SE ueplatfen 
1790, hvormeget og hans Familie modfatte fig.” Hans her— 
lige Figur og den uefterlignejige Ynde og Lethed i hang 
Spil erhvervede ham mere end hans Sang, Anfeelfe ſom 
den førfte Kunſtner i ſit Slags. Han dannete fig paa 
Vaudevilletheatret og var en Elev af St. Aubin. Hans 
Rolle-Fag fom førfte Clfer, Etourdi, Galning,. ung 
Officier betegnes i helte Franferig med hans Navn. Han 
kappedes i Kunſt, Talenter og Yndé med den ligeſaag fore 
træffelige Skueſpillerinde St Aubin. .1812 har han forladt 
Theatret. 

Elliot (Georg Auguſt) Lord Heuthfield, Cen af 
Englands ftørfte Helte, udødelig ved Gibraltars Forfvar, 
var født i Stobbs i Skotland 1718 og nedſtammede fra en 
meget gammel adelig Familie. Han vifte fidligt ſtore Ta⸗ 
lenter og ef levende Zemperament, Efterat han fo Aar i 
Edinsurghhavde ſtuderet Mathematik og debeflægtede Vis 
denFaber, beføgte ban Militairſkolen i la Fere i det forri— 
ge Viccardie, ſtuderede her Krigskunſten og tog 1733 Tjes 
nefte ved Ingenieurcoroſet i Woolwich, men, uagtet han 
havde gjort frore Fremſtridt i Ingenieurvidenſtaben forlod 
han dog Corpſet 1737" og blev Cornet ved den ridende Gre— 
nadeergarde, Han fteeg fnart til Oberftlieutenant, fulgs 

te med Georg den 2den til. Tydſtland 1743, da Kongen iles 
de Maria. Zherefia til Hjelp imod Frankerig, bidrog ti 
Juni Maaned til åt vindeen Træefning over de Franſk og, 
uagtet han. var faaret opmuntrede han fine Folk til Tap— 
pethed, hvorfor Kongen udnævnte ham til Generaladju— 

- 
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dant. Efter Freden til Aachen vendte han tilbage til fit 
Fædreneland, levede f Stilhed til Syvaarskrigens Udbrud, 
kom i April 1757 igjen til Ty ſtland og fægtede under 
Prinds Withelm af Cumberland, Prinds Ferdinand og Ars, 
veprindſen af Braunſchweig. I Vinteren 1758 gif han til 
"England for at drive paaſppervingen af etRytrerieregiment 
hvilfet blev overdraget ham og han blev udnævnt til Ghef 
for det af ham hvervede Regiment. Under Krigen blev 
han Generalmajor og efter Freden Generallieutenant og 
levede igjen i fin Families SEjød, hvis Lytte dog forflyrrer - 
des ved Tabet af hans Gemalinde, der gjorde et ſaadant 
Indtryk paa ham, at han gav Slip paa alle Wrespoſter. 
Gandſte uventet blev han 1775 udnævnt til Generalcoms 
mandanf overalle Tropperne i Irland; men nogle Forfræs 
deligheder bragte ham til at refignere, hvorpaa han blev 
ſendt ſom førfte Gouverneur til Gibraltar. Spanien fom 
fra 1770 fog Deel i Krigen mellem England og Nordame— 
rika rettede ifær fit Piemeed paa Gibraltar øg endnu før 
ben formelige Krigserflæring blev det inoſluttet fil Lands 
og fil Bands af Franſke og Spanier, og Staden berøvedes 
al Zilførfel,… I et Ziderum af meer end fre Aar havde 
man truffet he frygteligſte Anftalter til Beleiringen. Men, 
medens Beleirerne holdt fig filtre, lod Eliofen Nodember— 
morgen(1781)81. Zet anfeeligt'Detafehement marſchere udaf 
Fæftuingen og ien halv Time vare 2Batterier af 10 Mørfere 
993 Batterier,hvert af6 Kanoneraldelesødelagde; de fiendts 
lige Tropper bleve rolige Tilſtuere. Dog var dette Fun et 
Forſpil til de paafslgende Begivenheder. Eliot havde i 
Suni 1782 miftet fin førfte Ingenieur og flamme Maaned 
Tom den øverfte Unfører for de ſpanſte Armeer, Hertugen af 
Crillon, ſom juft havde erobret Øen Minorta fra Englæen— 
derne, med en Forſterkning for Gibraltar; en Armee af 
320000 Mand ſtod nu ved Bjergets Fod.  Svømmende 
Batterier, der våre vpfundne af den franſke Divifionsges 
neral D'Arçon, ſtulde fuldføre Erobringen, De vare faas 
ledes. befEyttede ved tvende Tag, af Bomber og Kugler et 
Tunde tilføje dem nogen Skade; der vare 10, fom tilſam⸗ 
men førte 147 Metal: øg 150 Jern-Kanoner, ved hver Kas 
nøn vare 36 Mand. Den 13de Sept, 1782 om Morgenen 
Kl. 8 nærmede; de fig Feſtningen og begyndte at ſtyde. 
Mandffabet beſtod af forſtjellige Slags Forbrydere, ſom 
man for at de ſkulde gjøre deres Pligt havde lovet en gar— 
lig Penfion af 200 Livr, Elliot» fom længe havde havt 
Kuͤndſkab om dette frygtelige Angreb modfatte det et liges 
faa frygteligt Forfvar; fun vidſte han i Førftningen ins 
tet Middel til at berede de gloente Kugler , hvormed han , 
vilde hilſe Batterierne, i tilſtrekkelig Mængde: (En tydfE 
Magelfmed, ved Navn Schwaͤnkendiek, hjalp ham af 
denne Forlegenhed ved at bygge en Dun, hvori Kuglerne 

i 
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kunde giores gloende. Over 4000 gloende Kugler regnede 
nu ned paa de fiendtlige Batterier oa anrettede den ſtrekke— 
ligfte Odeleggelſe. Alerede om Eftermiddagen ſteeg Ro— 
gen op fra Hovedbatteriet og te ſpommende Bafterier og 
forgjeves føgte Fienden at ſtukke Ilden med Sprøiter og 
tilſtoppe Hullerne. — Klokken I om Natten ftode de tre Bat— 
ferier i fuld Lue og nogle andre begyndte af brænde, For—⸗ 
gieves gav Mandffabet paa dem den ſpanſke Flaabe Signal 
ved Raketter, de kunde ci komme de befæftede Batterier til 
Hijelpog føgte blot at redde Mandſtabet. Men2 Kanonbaa= 
de, Jom vare lobne ud fra Feſtningen under Capitain Curtis 
hindrede Beleirernes Baade fra at komme til og- gjorde til⸗ 
lige en ſterk Sid paa de fvømmente Batterier, - Bed Das 
gens Anbrud fane man, hvilten Skade de Beleirede havde 
filfgiet deres Fiender, da Mandſtabet paa de fvømmende 
Batterier deels paa Treſtykker fløde omkring i Søen,- deels 
frygtelig raabte om Hjelp paa de ſpommende Batterier, 
Mu iledeBeletrerne ſelv, ſaa farligt det ogdar, det ulykkeli— 
ge Mandſtab til Hjelv og Curtis reddede med fit eget og fine 
Folks Livsfare 13 Officierer og 344 Gemene, Endnu blev Be— 
leirerne et Hovedangreb fra Landfiden tilbage, men ogſaa 
derte tilintetgjorde Elliot og, da desuden en Orkan anret— 
tede en ſtor Skade paa den fpanffe Flaade, faa forvandle— 
des Beleiringen i Midten af Nov. 1782 til en Blokade, 
fom den i Gerfailles den 2ode Jan. 1783 undertegnede Fred 
gjorde Ende paa. For at belønne Elliots tapre Forſvar 
og hans Fienders ædle Behandling, ſendte Kongen ham 
Bathordenen, ſom Overbringeren paahængte ham paa 
famme Sted, paa hvilket han havde udſat fig for den 
fiendtlige Ild og rruffet Forfvarsanftalterne. De tre Ba— 
tailloner fom under Beleiringen ſtode i Gibraltar, erholdt 
en Regimentsfane med Deviſe: Hæder og Seier med Elliot. 
Eliot felv lod flaae en Sølv: Medaille med Kongens Til— 
latelfe, og tildeelte hver af de Soldater, der hapde deelta— 
geti Forfvaret en faadan. For ham felv var def vel 
den ftørfte Belsnning at Hertugen af Grillon i et Brew fat 
fede ham for de fangne Spaniers menneſtekjerlige Behand— 
ling. Strax efter Fredsflutningen gif Elliot tilbage til 
England og-blevudnævnt til Lord Heathfield og til Medlem 
af Parlamentet. En Svaghed, der overfaldt ham i hans 
Alderdom, mødte ham 1790 "til at reife til Badet i Aachen , 
men neppe havde han været her i tre Uger før et Slagflod 
ttaf ham paa hans Yndlingsopholdsſted Kalkofen ved Aa— 
chen, og heraf døde han den 6te Juli. Hans Liig blev 
ført til England, og Kongen gjorde felv Udkaſt til det 
Monument, ſom ffulde opreifes ham i Gibraltar, Faa 
Delte have obergaget Elliot hvad enten man betragter hans 
Tapperhed, hans Hoimodighed med fine Fiender eller hans 
Beſtedenhed. 
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Eloges, Elogia, Lovtaler, udgjøre ifær i det fran⸗ 
ffeS prog en egenGreen afVeltalenheden. De form i Ludvig 
146 Zidsalder i Brug iftedet for de egentlige Biographier, 
dog uden at herved blev vundet noget, da Lovtalen ofte 
gjorde Sandheden ukſendelig. Fornemmelig føgte Med— 
lemmerne af det franſte Akademie paa denne Maade at 
hædreFortjeneften ved fligeLovtaler, og, omendffjøndt man 
her beſtrebte fig for at gjøre dem til blotte Mindetaler, 
var dog fun lidet vundet for den ægte Biographie, Elo⸗ 
gernes egentlige Epoche begynde med Fontenelle, fom 1731 
udgav 2 Wind af dem. 3 den ſenere Tid føgte de at im— 
”ponere ved deklamatoriſt Glands, Nogle af dem af Tho—⸗ 
mas, D'Alembert og Laharpe udmarke fig fremfor de 
svrige. 

— ÆlTfas, en franſt Provinds, efter den nyere Indde—⸗ 
ling af Frankerig Depp. Over- og Neder-Rhin, er et 
Fjønt, frugtbart Land med over 300000 Indb, Det græend⸗ 
fer mod Oſten til Rhinen, mod S. til Schweitz og Moms 
pelgard mod V. til Lothringen og mod NM, til de baierſte 
Befiddebfer paa den venſtre Rhinbred. Den ſydlige Deel 
kaldtes Over-Elſas og den nordlige Neder: Cifas. Detvar” 
før et tydſt Hertugdømme og den ulykkelige Gonradin af 
Schwaben var den fidfteLefidder af ſamme ſaavelſom Her— 
tugbømmerné Franken og Echwaben. Som den fidfte 
af fit Duus havde han ingen Efterfolger i diſſe Hertugdom— 
mer, hvilfen Omftændighed flere Fyrſter benyttede til des 
res Fordeel. Saaledes blev Elſas adfplittet. I den 
muͤnſterſte Fred 1648 blev det aftraadt til Frankerig med 
Alt hvad Huſet Øfterrig der havde befiddet; men man fors 
beholdt de øvrige Rigsſtender, ſom havde Befiddelfer der, 
deres Forbindelfe med det tydife Rige. Siden føgte Franz 
ferig at udvide fine Beſiddelſer i Elſas, og i Freden til 
Ruswick beholdt virkelig Frankerig Staden Strasburg fils 
ligemed det Øvrige, der var taget i Befiddelfe paa den vens 
ftre Rhinbred. "Imidlertid vedbleve dog adifillige Rigs— 
frænder at have Beſiddelſer Elfas. Ved Revolutionens 
Udbrud togFrankerne diſſe i Befindelfe, og dette var een af 
Grundene med til den mod det-tydffe Rige opkomne Krigs 
Indbyggerne have gandiÉe antaget franſte Skikke og franſk 
Levemaade. i 

Elyfium, elyfeiffe Marker betyder 1) de Cane, 
Tom efter de Gamles Tro de Salige beboede. - Man befÉrey 
bem ſom yndige Marker eller fom Øer og fatte dem ved 
Jordens yderſte Ende mod Veſten, og rykkede dem ftedfe 
længere frem, jo nøiere man lærte at kjende Jorden paa 
benne Side, De Glæder, fom de Salige hø DE kt, beſtode 
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i et fuldkomment roligt og behageligt Liv. De Billeder, 
hvormed man ſtildrede det derværende Opholdsſteds Lykſa— 
lighed, vare tildeels tagne af Foreſtillingen om Olymp, 
tildeels af Foreſtillingen om den gyldne Alder. De ffjøns 
nefte grønne Enge afverlede med de yndigfte Lunde, Luf— 
ten var klar og uden Skyer, og en bli overjordiſt Klarhed 
udbredede eft magiſt Lys over alle Gjenſtande. Heroerne 
gientoge her de Beſtjeftigelſer, ſom vare dem de kjereſte t 
Livet. De øvede dem i Bryden og andre Veddekampe, 
dandſede efter Lyrens Melodie, ſom Orpheus aflokkede de 
yndigfte Zoner, eller vandrede i vellugtende Laurberlunde 
ved Eridanus's ſmilende Bredde i de yndige Enge, ſom 
bleve gjennemffaarne af Bekke, ved Fuglenes muntre 
Sang, fnart enkelte fnart i Selſtab. Her levede et evigt 
Foraar; Jorden frembragte ubearbeidet Frugter tre Gan— 
ge om Aaret, og alle Sorger, alle Smerter og alle Alder⸗ 
doms Svagheder vare forvifte fra dette Lykſalighedens 
Opholdsſted. DSammenligningsviis havePariſerne falder 
een af deres Yndlingshaver og Forlyſtelſesſteder Elyſée. 
Den ligger ved Montbrillant ide faa kaldte elyfæifte. Mar— 
fer. Den er forbundet med et prægtigt Palads, hvor der 
gives Concerter og Spil og beværtes prægtigt. Haven er 
fun lille, mer meget fmagfuld med fremmede Berter og 
prydet med ffjønne Statuer ifær en nydelig Copie af den 
herlige Gruppe Amor og Pſyche af carrariſt Marmor, Den 
har mange fmaae Pavillons, hvor man tager Forfriffninz 
ger, der findes Dandſepladſe under en Cirkel af Træer, 
ved hvilfe findes Bænke og Stole for Tilſtuerne og Dand— 
ſerne og Orcheſter for Muſikanternez | videre adffillige 
murede Parke, en grøn Mark, en Legeplads, der aldrig er 
tom eller uden Munt erhed— 

Elzevir Navnet paa en berømt Bogtrykkerfami⸗ 
lie i Amſterdam og Leiden, der har gjort fig færdeles bes 
rømt ved ffjønne Udgaver, Dens Virkſomhed "indtræ fe 
fer mellem Aaxene 1595 og 1680. Af denne Familie har 
tjær to af Navnet Ludvigs" Skak, Bras 
ham, Johan, Danielog Peter udmærket fig+ 
Den fidfte levede i Utrecht, de andre deels i Amſterdam, 
deels i Leiden. Den forſte udvig var den førfteBogtryts 
fer, der gjorde Forſtjel mellem Conſonanten V og Bocas 
lenU. JIfſaak valgte en Devife, ver foreftillede en Orn 
med et Bundt Vile og UnderfÉriften: Concordia res parvae 
crescunt, hvilken han dog fnart ombyttede mod en anden, 
da han foran fine Bøger fatte ét Tree og over famme en 
epretftaaende Mand med OmfÉriften: Non folus. Denne 
Devife har Familien Elzevir beholdt. Daniel iFores 
ning med Bonaventura foranfraltede en lille Udgave af 
Claſſikerne i rzamo ogI6mo, hvilfen endnu føges,DanielsDøb 
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vat 'et fandt Tab før Litteraturen. Han nar een af de 
virkſomſte, men og den fidfte Boghandler af denne Familie, 
— Elzevirerne vare uovertræffelige i Valget af deres Bær 
fer oa i Skrifternes og Lettrernes Elegans. Deres Udgas 
ver af Virgil, Terents, det nyeTeſtamente, Pfalmerne 1c. 
prydede med røbe Lettrer, ere ſande Meſterſtykker i Typo⸗ 
graphien, faavel for deres Correcthed ſom Skjoenhed. 
De have udgivet adſtillige Cataloger af deres Udgaver, .” 

Email, en i Venedig opfunden Glasart, hvorved 
man overtrekker Metaller med en Glaſur af Porcellain. 
Det tilberedes "ved Smeltning af det finefte Cryſtalglas 
med én Silfætning af Tin eller Blyaffe og af forſtjellige 
Slags Farver, Emaillemalerie ,taldes det, naar man 
maler med qlasagtige i Ilden ſmeltede (metalliffe) Farver, 
ſom indbrændes paa en ildfaſt Grund, der er overtrukken 
med! Cmaii. Diſſe Malerier ere meget varige og fordærves 
hverken af Varme eller Kulde, Men Arbeidet er meget 
vanſtelig. De Gamle malede alerede paa Kar af brændt 
ord; men det egentlige Cmaillemalerie begynder førft 
med det 16de Aarhundred. ; 

; Emanation, Udflyden, Udſtrommen, derfor 
betyder Emanationsfyftem i de Gamles Ibsologie og Phi— 
loſophie Læren om alle Tings Udftrømmen af et høiefte 
Princip: Denne Lære nedſtammer fra Orienten og var der 
færdeles herſtende. Fornemmelig findes den i Zoroaſters 
Syftem. Han antog fom høiefte Princip en reen, fulds 
kommen og beſjelet Ild, hvis Billede og Symbol Solen var, 
Af denne uendelige og abſolute Ild, der opliver fig felv og 
alt Andet, vare alle, maferielle og immaterielle Ting uds 
ſtrommede fom af en Hovedkilde, og fra den udftrømmede al 
Varme eg Bevegelſe. Under den ſtaae de to Printiper , 
ber førft udblsde af den og ajenfidig ſtride mod hinanden , 
tysellerUand, Oromasde, (Ormuzd,fog Mørke eller Materie, 
Ahriman. Af hiin udſtrommede Aanderne, af denne Ma— 
ferien, Jo nermere en Aand er fin oprindelige Kilde, en 
deſto renere SId er den. Denne Lære havde ſtor Indflydel⸗ 
ſe paa degamle græffe Philoſophers Sætninger, hvilket 
man bemærker hos Pythagoras, J Læren om Ireenighes: 
ben er og Emanationsſyſtemet anvendt, da man har'betrags 
tet Sønnen og den heftig Aand ſom Emanationer af Gud⸗ 
bommen, J Natur gren begriber man derunder Newtons 
Mening af Lysftraalerne ere Smaadele, fom udflyde af 
Iyfende Legemer. 3 fidfte Tilfælde bruger man og Emiflis 
onsſyſtem. 

Emancipation kaldtes hos Romerne enSlaves 
& 2 i 
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Frigivelſe af fin Herre og en Søns Fritagelſe fra den fa⸗ 
derlige Magt. Man har i den nyere Tid brugt Udtrykket 
Emancipation om Cathol:ferne i Irland og forſtager dere 
ved Ophævelfenaf de borgerlige og kirkelige Indſtrænkelſer, 
fom dette Lands catholffe Indbyggere vare underkaſtede og 
fildeels endnu ere underkaſtede. Irland blev erobret af 
Euglænderne under Henrik dden 1171 og blev af Seierher— 
revne behandlede med Strenghed, - hvorfor det gjorde flere 
Forſog paa aft unddrage fig Englands Herredemme. Dette 
bevægede igjen Englænderne til ftedfe at tage ſtrengere 
Forholdsregler. Kun faa af Irlands Beboere antoge den 
proteftantijte Lære og ſaaledes vare de flefte af Irlands 
Indb. fom Catholiker udelukkede fra alle offentlige Em— 
beder og fra at fidde i Parlamentet. . Jdenne Tilſtand bes 
fandt de irffe Catholifer fig indtil Aar 1793. Den Gije— 
ring, Revolutionen i Frankerig bevirkede overalt, vakte 
ogſaa hes de irffe Catholiker levende det Ønffe at erholde 
ſamme Rettigheder ſom deres proteſtantiſte Landsmend. 
Et anſeeligt Partie i England felv underftøttede dem. Den 
veltalendeBurke talte gjentagneGange i Parlamentet for de 
irſkeCatholikersEmancipation, og denne Øjenftand blev et 
Modethema forParlamentstalerne. J Aaret 1792 overgave 
de irſke Catholiker Kongen et Bonſtrift, hvori de foreflos 
geen fuldkommen Ophavelſe af ale de forrige Indffræne 
kelſer. Det engelſke Hof befalede nu det irffe Parlament 
at tage Catholikernes Sag i Overveielſe. Der fedte ders 
for og hvad der efter Forfatningen kunde ſtee. Dat irſte 
Parlament erklærede nemlig 1793, at Catholikerne for 
Fremtiden fulde have lige Rettigheder med Proteſtanterne, 
ei alene med Henſyn fil Religionens Udøvelfe, men og med 
Henſyn til deres borgerlige Rettigheder og bevilgede dem 
fillige Ret at fremme ved Parlamentsvalg,» Kun fra 30 
Stalsembeder og fra Parlamentet bleve Catholiferne ude— 
lukkede, da dette ei kunde tilftaaes uden hele Conſtitutio— 
nens Forandring: Den fornuftige Deel af de irſke Catho⸗— 
liker var fuldkommen tilfreds med de fEcedte Forandringer 
og glædede fig over deres væfentlig forbedrede Tilſtand. 
Men en anden Deel fom vår befjælet af den franſke Revolu— 
tions Grundfætninger nærede det Haab åt Irland ved Frans 
Terigs Underftøttelfe kunde ;løsrive fig fra det brittiſte 
Herredomme; der udbrød et Oprør, ſom Vicekongen Lord 
Camden undertrykte med Strenghed. Men i Aaret 1798 
udbrød Qproret pan nye, eg Friland blev Skuepladſen for 
en blodig Borgerkrig, hvori de irſte Catholiker udøvede de 
Erakkeligſte Gruſomheder mod deres proteftantiffe Meda 
borgere og de engelffe Soldater igjen imod Oprørerne. 
Indſigtsfülde Mænd i England faavelfom i Irland overs 
bevifteg nu om at ingen fand Forening imellem England 
øg Irland kunde finde Sted, faalænge Indbyggerne i begge 
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diſſe Riger troede at have Forffjelig Intereſſe. Man 
befluttede derfor noiere at forene Irland med England, 

og tre Aar efter hiin Rebellion 1801 kom Unionen iſtand, da 
begge Riaers "forenede Parlament begyndte den 22de Jan. 
Om de kirkelige Anliggender beſtemtes i Unionsacten ins 
tet videre end af den biſtoppelige Kirke, ſom hidtil var 
den herffende, fÉulde vedblive af være det, Angagen— 
de Catholikernes Forhold blev Intet beftemt og Pitt be- 
mærkede, aft dette Anliggende bedre kunde forbeholdes en 
tilkommende færdeles Raadſlagning. Mrppehavde det fors 
enede Parlament varet nogle Dage før der udbredte fig Ryge 
fer, ſom vakte Bekymringer. Gatholiferne i Irland ſagde 
man, beklagede fig over ei af fee et Haab opfyldt, ſom man 
havde givet dem for af gjøre dem tilbøtelige til Unionen. 
-Man havde løvet dem fuldkomment Emancipation fom en 
uudeblivelig Følge af Unionen. Pitt, fom Ophavsmand til 
Unionsudkaſtet, og hans Colleger havde forbundet fig til 
at fremme Opfyldelfen af dette Catholikernes Ønffe. De 
havde nu, efterat Unionen var kommen iſtand fundet u— 
overvindelige Hindringer iat opfylde deres Løfte, dere 
for havde de forladt Miniſteriet; men Catholikkerne vare 
uffede. Virkelig havde og Pitt faavelfom hans Colleger 
vekket dette Haab i den Tanke at kunne opfylde bet. Der— 
for føgte de at bevirke at et viſt ntalFrleendere ved enParla⸗ 
mentsbeſtutning funde fritages for Teſteeden og ſaaledes 
blive deelagtige i en engelſt Borgers fulde Rettigheder. 
Kongen modfatte fig denne Forholdsregel, fordi han i fin 
Sampvittighed var øverbeviift om af den ftreed imod hans 
Kroningseed. Derved bevægedes Pitt tilligemed de af 
hans Colleger, der fænfåe ligedant, til at refignere 1801. 
Pitt forudfaae, af om og begge Huſe billigede den foreflage 
ne Forholdsregel, vilde dog Kongen nægte ffit Bifald og 
herved vilde Catholikernes Misfornøielfe ledes mod hans 
Perſon. Dette vilde han fom en viis Statsmand forebyg— 
ge og af denne Grund talede ban endnu 1805 imod Eman— 
cipationen, da Oppeſitionen paa nye fremkom med Forflag 
om den. Flere Gange have fiden de irſte Catholiker, ifær 
1868 fornyet deres Anſogning om fuldkommen Emancipa— 
tion, men ſtedſe forgjeves. Dog leve de irffe Catholiker 
for nærværende Tid ei under nogen ſand Undertrykkelſe. 
Kun deri ftaae te tilbage for deres proteſtantiſte Brødre, 
at de et fan blive Parlamentslemmer eller. anfættes i 
de 30 Statsembeder, hvortil Teftactens Antagelſe er nød: 
vendig. 

— Emantuelden ftore, Konge i Portugal, res 
gjerede fra 1495 til den 15de Dec 1521, da han døde i fit 
53de Aar. Hans Regjering er ifær bleven markvaerdig 
ved Vaſco de Gamas Opdagelſe af Søeveien til Oftindien 
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1498. To Aar efter opdagede Peter Alvarez Cabral Bra— 
filien, da han med en Fiaade af 13 Skibe fkulde ſeile til Oſt⸗ 
indien, men fom temmelig langt mod Beften og ſaaledes 
ftødte hændelfeviis paa Sydamerikas Oſtkyſter, ſom fiden 
bleve nsiere bekſendte og fagne i Beſiddelſe af Amerigo 
Veſpucci. Portugiſerne erholdtBefiddelfer i Indien og for— 
ſparede dem med overordentlig Tapperhed under Anforſel 
af Mend ſom Pacheco, Almeida og Albuquerque. Goa 
blev Hovedſedet for den pottugiſiſke Magt i Indien. Ma— 
gellan opdagede de molukkiſte Øer og tillige det Stræde, 
fom fører hans Navn. Portugals Handel ſteeg under 
Emanuel fil en hidtil ukſjendt Højde og man har faldt hang 
Reglering Portugals gyldne Alder, Emanuel forfulg— 
te Maurer og Søder, hyvilke fidffe han med megen 
Strænghed lod. tvinge fil Chriſtendommen. TJil Grin: 
dsing om de ftore Opdagelfer lod Emanuel bygge Klor 
ſterrt i Belem, hvor han ligger begr.aven, — Han. var en 
Ven af Videnſkaberne og de Lærde og efterlod felv Memoi— 
rer over Indien. 

Embden eller Emden, Hovedſtaden i Fyrſten⸗ 
demmet Oſtfriesland ved Floden Ems, er befæftet , ſtor og 
rig og har omtrent 12000 Indb. Alle tre chriftelige Relis 
gionspartier have her fri Religionssvelſe. Staden dris 
ver betydelig Gøehandel, har vigtigt Sildefifterie , 
Traad-⸗, Strompe-, Bomulds- og Ledermanufacturer. 
Under Napoleons Regjering vår den Hovedſtaden i Dep. 
Oſt⸗Ems. Nu tilhører den Hannover, 

Embargo, ef ſpanſt Ord, fom betyder Arreſt eller 
Beſlag paa de i en Øavn liggende fiendtlige Handelsſtibe i 
Tilfælde af en Krigserblæring«, 

Emblem betyder I) indlagt Arbeide og. 2) et Sind: 
billede; deraf emblemat i fe. 

Embryo. Den menneſkelige eller dyriſke Livsfrugt 
i dens forſte Oprindelſe, naar den (hos MennefÉer) endnu 
ikke er tre Maaneder gammel, eller tet i Moderen indbrags 
te Eg, der endnu el er faa vidt udviklet af mankan fjende 
de Dele, fom betegne Kiønnet; naar dette er Tilfældet 
Hedder det ei længer Embryo, men Foetus. Tiden, inden 
hvilken dette fÉeer, er forſtjellig hos de forſtjellige Oyrear— 
ter Det menneffelige Embryo fan forſt bemærfes i den 
tredie Uge, ved Enden af den fjerde iagttager man en hop— 
pende Bevægelfe, der anfees for Hjertets Slagz det har 
nu Størrelfen af en Flue og er gjennemfigtigt ; efterhaanse 
den faaer det Øine, Næfe, Mund og Øren, ogſaa de o⸗vri⸗ 
ge Lemmer blive kjendelige og det er faa ſtort fom en Bie 
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J den tredie Maaned faaer Alt mere Udtryk, Kjønnet bli— 
vet tydeligt, det bliver Foetus og tommer endelig til Ver—⸗ 
den [om Barn. 

Em bs, en Flekke med 500. Indb. i Grevſtabet Diez 
under Heſſen-Darmſtadts Hgihed, bekſendt af de derved lig» 
gende varme Bade. Her forſamlede Erkebiſtopperne af 
Mainz, Frier, Cøln og Salzburg dem i Aaret 1786 og 
bragte embſer Punktationen iffanda: et Udkaſt over for-z 
jellige Punkter, fom havde Gjenoprettelſen af de oprin⸗ 
delige biſtoppelige Rettigheder i Tydſkland og Afſtaffelſen 
af pavelige3ndgred til. Gjenſtand— 

Emeritus faldtes hos Romerne en Soldat, fom 
havde tjent fin Tid ud og ei behøvede mere at lade fig en— 
rollere. De ſtode i ſtor Anfeelfe under Keiſerne, ſaavel— 
ſom Veteranerne. Siden har man ogfga overført denne 
Benavnelſe paa borgerlige Forhold. 

Emet i cum etBrælmidderl. 

Er ig ranter Einigrés, Udvandrede. Hiſtorien 
giver mange Crempler paa af et Lands Beboere (alle eler 
Endeel enten. formedelſt Regjeringens Undertrykkelſe, Res 
ligionsforfølgelfe elleraf andre Aarſager, have nodtvungne 
fattet den Beflutning at forlade deres Fedreneland f. Er. 
Hugonotterne i Frankerig, Profefianterne i Salzburg 
(1732) og andre; dog forftaaer man almindelig ved Emi— 
granter dem, fom i Begyndelſen af Revolutionen og ifær 
under SÉrækperioden forlode Frankerig. GI talrige Hobe, 
vandrede de til Naboelandene, Qvinder og Børn, Unge og 
Gamle, Præfter, Adelige og Borgerlige. De flygtede til— 
deels i det Daab fnart at kunne vende tilbage til deres Fæs 
dreneland og opholdt dem derfor i de Frankerig nærmeft 
liggende Lande, Paa mange Steder nærede man Fordomme 
mod diſſe Ulykkelige, hvorfor man og i nogle Egne bortvi— 
fte dem og i andre fun under viffe Indſtræenkelſer tillod dem 
at blive, J Spidfen af Emigranterne ſtode Prindſerne af 
Condé, Provence og Artois, af hvilfe den førfte dannede 
enArmee af Emigranter, ber ſkulde agere i Forening med 
de tydife Hære for igjen at indføre den gamle Tingenes 
Orden i Frankerig. I Goblenz havde be oprettet en egen 
Domſtoel der ſtulde afgjøre deres Juſtitsſager. Men üd— 
faldet fvarede ei til deres Forventninger; Dumouriez, Ind— 
trængent Nederlandene fordrev dem fre diſſe Provindſer 
midt om Vinterenli den beklageligſte Tilſtand, og Skrakſce⸗ 
nerne i def Indre af Frankerig forsgede daglig deres An— 
tal, De adfpredede fig lidt efter lidt i alle Europas Lan— 
de og grebe fil forſtjellige Erhvervegrene, Det condéeſtke 
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Corps tog ruſſiſk Tjeneſte og ovløftes i den rusſiſt oſterrig⸗ 
ſte Krig 1799. Da Mapoleon traadde i Spidſen af Regje— 
Tingen bleve Emigranterne paa nogle Faa fær udſtrogne 
af Liften og fik Tilladelſe at vende tilbage til deres Fæbdre-= 
neland, hvoraf dog mange, ſom havde nedſat ſig andre 
Steder, ei gjorde Brug. ; 

Em inens Titel for Cardinaler og andre Præs 
later, 

Emir eller Emyr (bogſtavelig, ædel, fyrftelig) 
et Hadersnavn, fom de tillægge fig i Tyrkiet, der udlede 
deres Glæat fra Muhamed og hang Datter Fatime. Man 
finder Cmirer i Arabien, hvor de ere Anførere for, de oms 
ftreifende Horder eller Bedouiner. Deres Herkomſt er dog 
tvivlſom. Der 'gives og Emirer i Tyrkiet. De have nos 
gen Lighed med vor Arveadel, anſees af Folket for ſerdeles 
hellige (hvorfra de og kaldes Syerifs 23 Hellige) men have 
ei ftørre Fordring paa Statsembederne end enhver anden. 
Osman og iever for Sførftedelen i trykkende Armod. — 
Ordet Emir bruges og foran viſſe Embeder eg Forretnins 
gerf. Er. Emir Hadſchy, Anfører for Pilegris 
mene ved Caravaner. ; 

Empedokles eenaf den joniffe Skoles beremte⸗ 
ſte Philoſopher, var født 460 før Gør. i Agrigent i Sicili— 
en. Han ftodifaa ſtor Anſeelſe bog fine Medborgere at 
de tilbøde ham Kronen, men fom en Fiende af Undertrykkel— 
fe og Ophøielfe over andre, afflog han den og formaaete 
dem fil at afffaffe Ariſtokratiet og indføre et Demokratie. 
Uagtet hans Rigdom og Pragt var han dog ei misundet af 
fine Landsmænd, der i ham hædrede deres Friheds Beſtyt— 
før, den almindelige Velgiører, den ftore Digter, Taler og 
Lærde, Guddommens Fortrolige, Han fÉal tilfidft have 
ſtyrtet fja i Bjerget Wtna. — Han foredrog fin Philofophie 
i poetiſt JndÉlædning. Fyrige og driftige Billeder. udmærs 
Fede hang Vers ligefaa meget ſom Vellyd og Ynde. Lucrets 
var heri hans Efterligner. Det ham tillagde Digt over 
Eyphæren i Jamber, anſees for uægte. Levningerne af 
hans Digte har Fr. Wilh. Sturz udgiver (Leipz. 1805) til⸗ 
ligemed en Afhandling om hans Levnet og Philoſophie. 
Han antog fire uforanderlige, men et uocopløfeligeElementer 
SS EO, Van>, Luft og Jord, blandt hviife Ilden 
ſpillede Hovedrollen. Al Oprindelſe lærfe ban var fun 
Gammenfætning afDele, der alerede vare til, og al Under⸗ 
gang ellirDød Opløsning af bet forhen forenede. De der— 
ved virkende Grundkrafter faldte han Venſtab, Fiendſtab 
og Tilfælde, Den hele materielle Verden er guddommelig 
øg holdes fammen ved Venſtab, fom det forenende Prinz 
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cip. Jorden holdt han for ubevegelig. Himmelen, 
fagde han, fom omgiver Forden, bevæger fig faa hurtigt, 
at den hindrer Jordens Fald og Omveltning fom den hur— 
fige Omdreining af en Spand hindrer Vandet fra at fare 
ud. Himlen holdt han for en faſt Cryftalmaffe. Solen 

-for Genſtkinnet af det guddommelige Lys eller Gjenſtinnet 
af en anden Sol, ligeoverfor vor og ſom oplyfie Himlen, 
Han talede vom to Halvkugler, ber beftandig bevegede, fig 
om Jorden, en lys og en anden, der beftod af Luft og en 
liden Tilfætning af Ild. Denne fidfte var Natten. Et 
Jorden lignende Legeme var Maanen, ber var ligefcm ſam⸗ 

menfroffen af ten af Ilden forladte Lufr og erholdt fit Lys 
fra Solen. Lyfet, der gjør aft vi funne fee te udvortes 
Gjenftande, lod han-udflyde af Hinene ſom Ildkilder; uns 
dertiden foreftillede han fig det fom en Ildmaterie, der 
opfyldte Rummet mellem Himlen og Jorden. En anden 
Gang fagde han endog , at vi faae Legemerne derved, at 
Dele af em fløde ind t vore Pine. Guderne lod han ſom 
Menneſkene cg Dyrene fremkomme afde evige Naturlege— 
mer ved blinde Kræfter og igjen opløfes; dog lignede de'et 
Menneſkene i Skikkelſe. De vare udfinvdte af det gandige 
Veſen, fom er Aarſag til Liv. Folelſe, Tenkning, dogi 
ftørre Maſſer end Menneffenes Sjele. Dæmonerne vare 
forſktjellige fra Guderne derved at de kunde ſynde. Han 
lærfe at de menneſkelige Sjele vare faldne Dæmoner, 
der maatte giennemvandre forſtjellige Legemer, indtil de 
renſede igjen kunde naae deres forrige Salighed. Sjelens 
Bæfen ſagde han beftod af alle fire Elementer og de to 
Grundaarſager, da den ellers ei var iffand til at erkſjende 
de deraf ſammenſatte Ting. Folelſesevne ng Forſtand va: 
te efter ham det ſamme. Fornuften alene kunde fjende 
og prøve det Sande og Falffe; Kundffab ved. Sandſerne 
forkaſtede han ſom bedrageligt Skin. Efter Døden gik 
ben. menneſtelige Sjel ei alene over i Dyr, men og i Plan—⸗ 
ter og Vexter, hvilke han foreftillede fig Tom fornufrige Læs 
fener. Efter denne Vandring kom den endelig i Gudernes 
Forſamling og til deres Bord og levede der befriede fra alle 
Befværinger og frædet dødelige Legeme i fuldkommen Sa— 
lighed ,. hvilfen han foreftillede fig ligefaa legemlig ſom 
Gjælen. - 

Emphaſis, Eftertryk, ſtsrre Kraft: deraf cms 
phatiſt, eftertrykkelig. Emphaſis er efter BQuintiliar et 
Udtryk, der medføret en heiere Betydning end Ordene i og 
for fig felv betegne. 

Emphyteus (Emphytheufis) Ret til at gjøre 
Brug af en ubevægelig Ting f. Er. et Stykke Jord, ſom 
Cieren har overladt paa viſſe Betingelſer. 2) Grundeiens 
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dommen ſom overlades paa diſſe Betingelſer til Nogens Af— 
benyttelſe kaldes ligedan faavelfom 3) Gontracten desan— 
gagende. 

E m piyrvrie, Erfaring Falder man Erkjendelſe ved 
fandfelig Jagttaaelfe. >Den kaldes og Erkjendelſe 
a poſteriori, empiriſt Erkjendelſe, modſat Erkjendelſe ved 
den blotteFornuft fom kaldes Erkjendelſe a priori. Æmpi= | 
rismus, en Tenkemaade, der blot hylder Erfaringen 3 
empiriſt hvad der er oſt afErfaringen ogEmpiriker kaldes 
den, hvis Kundſtab bint beroer paa Jagttagelſer og For: 
føg og derfor er uden, Sammenhæng og Principier, 

Enecriniter Sgeliliero: viſſe Forſteninger af 
Dyr, fom man ei mere finder levende, 

Encyclopædie betegnede oprindelig Indbegre— 
bet af alle de Kundſkaber og Færdigheder den gamle Verden 
fordrede til et fribaarer Menneſtes Dannelfe (Romernes ar- 
tes liberales). SkjondtOrdet er af graſt Oprindelſe kjendte 
dog Græferne det et i den Sammenſetning men brugte 
aldetæ ev HUKNA iſtedet. Siden blev dette Ord an: 
vendt paa Videnſkaberne og brugt om enhver fammenhæns 
gende Overſigt ſaavel af al menneffelig Videnſtab (Univer— 
falencyclopædie) fom af ſammes enfelfe Xføelinger (Par⸗ 
ticular⸗- eller Partialencyclopædiej, Dog fEjelner man 
imellem encycſopediſt Fremſtilling af enkelte Videnſtaber, 
ſom beſtager t en fort Fremſtilling af Videnſkabens Hoved— 
grundfætninger eller ſammes vigtigſte Gjenftande og en Vis 
denſkabs eller Videnſkabernes Encyclopædie, det er, en vi— 
denſkabelig Overfigt over ſammes Indhold, Det førfte 
er egentlig kun den kortere foredragne. Videnſkab ſelv. 
Trangen til en ſaadan Overſigt følte man tidligt og den 
forfattedes fnart i ſyſtematiſt, fnart i alphabetiſt Form. 
Den Lyſt til at ſamle og compilere, der herffede i den alex— 
andrinſteSkole, førte fnarr til videreßorſog af dette SJags, 
og felv hos Romerne leverede Varro og Plinius den ældre 
(hiin i fine tabte Skrifter rerum humanarum ct divinarum 
antiquitates og difciplinarum libri IX, denne i fin hiftoria na- 
turalis) lignende Verker. Herhen fan man 0g regne de fer 
nere Samlinger af Stobeus og Suidas og”fornemmelig af 
Marcianus Capalla, fom hyppig brugtes i Middelalderens 
Dette var imidlertid Fun Forarbeider. Den Roes at have 
udarbeidet Encycltopæedier tilkommer Middelalderen, fom 
ei alene leverede Encyclopedier i enkelte Videnſtaber 
(fummae eller ſpecula) mem og en Univerſalencyclopedie, 
ſom man endnu ei havde feet Mage til. Det var den virk⸗— 
fomme og værdige Vincents de Beauvais (Bellovacenfis) , 
fom i Midten af det 13de Aarhunbred, ſamlede den hete 
Maſſe af Middelalderens Kundſtaber. Et Vark af betyde 
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lig Størrelfe ſpeculum hiftariale, naturale, doctrinale, hvors 
filen Ubenævnt-faa Var efter tilføtede et fpeculum morale) i 
Udtoge af Skribenternes egne Verker med deres egne Ord 
— en ſand Stat for Middelalderens litteraire Characteri— 
ſtik. I det 17de Aarhundred leverede den ffarpfindige 
Frants Baco, Lord af Verulam i fine indholdsrige Værter 
novum organon fcientiarum og de augmentis ſcientiarum 
(Leiden 645, 12) Grundlaget til en Encyclopædie fuld af 
de dybeſte Forſkninger og driftigfte Ahnelſer, ſom hans 
Tidsalder et forſtod. Fra denne Tid formeredes Eucyclo— 
pœedierne i umaadelig Mængde, men ingen havde. Bacos 
reenvidenſkablige Henſigt. Tilde ſtsrre Værter fra den 
ældre Zid kunde man regnet Coronellis Galeria di Miner- 
va, hvis det heelt var udfommet, da def var beftemt fil 45 
Foliobind. Heldigere i Henfeende fil Fuldfereiſen var: 
Große und vollſtaͤndige Univerſallexicon allerWiſſenſchaften 
und Kuͤnſte (almindelig kaldet det zedleriſte, Halle og Leip⸗ 
sig 1732 — 1750. i 64 Bind med Guvliem. ibid. 4 Bd. Fol.) 
hvilket dog i det Hele er en maadeligCompilation og blot har 
entelte gode Dele f. Er, i Genealogien. Englenderne bas 
ve en ofte oplagt Cyclopædia er a univerfal dictionary of 
årts and fciences by Chambers.; Italienerne have Pivati Di- 
Zzionario ſcientifico e curioso facro profano. Venez. 1746 — 
1751. X. Fol- Fornemmelig have de Franſte og Tydſte bear⸗ 
beidet Encyclopæedien. Fornemmelig mærkeligt er det 
fiore franffeBært: Dictionaire encyclopédique, Paris et Neuf- 
chatel, 17 Tom, Fol. og 6 Bind Kobbere. Men faa 
fortræffelige Artiklerne af begge Udgiverne Diderot og d” 
Alembert ere, ſaa middelmaadige ere mange af de andre. 
Eſter den kom Felice med en endnu vidtlsftigere encyclo— 
pæbdiff Ordbog, og endnu mere vidt udſeende er Encyclo- 
pædie anérhodique, fom fra 1782 er udkommet i Paris og 
nu indeholder 185 Quartbind med manage Kobbere. Blandt 

de tydſke Værker af dette Slags udmærtes ifær Kruͤnitzes 
Encyciopædte fig, og af denne har man igjen et temmelig 
vidtlsftigt Udtog. 

Encyclopeædiſter kaldte man fortrinligviis i 
den franjfe Litteratur Udgiverne og Medarbeiderne af den 
ftore Dictionaire encyclapedique, ſaavelſom alle de, der bes 
kjendte fig til dens philoſophiſte og critiſte Srundfætnins 
ger. Diffe fif en uhørt Indflydelſe og man fan uden Overs 
drivelſe paaſtage af Encyciopædifterne meget have bidraget 
fil den franſte Revolutions Fremme, 

Endemie (afev og dus, hjemme brandt Folket) 
en vis Slags Sygdom, fom paa fver Tid af Aaret pleier 
at overfalde Indbyggerne af en vis Stad, Can eller. Die 
ſtrikt og ſom har fin Grund enten i den phyſiſte Beliggenhed 
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eller i Beſtjeftigelſe og Levemaade. Saaledes hat hver 
Verdensdeel, hvert Glima fine eiendomlige Sygdom⸗ 
me. Saaledes finder man i viſſe Egne af Norge den fæle 
Radeſyge. Hede og fugtige Egne frembringe farlige For: 
taadnelfesfygdomme, fom ben paa de veftindiffe Øer og 
Amerikas Søgegne endemiſte guleßeber. $ Bjergegne, fom 
ere meget udfatte forLufttræt ſindes almindeligKheumatis— 
mus, Catarrh 2c. 3 ftore Steder findes de flefte Svind— 
ſottige ꝛc. Der fangjøres meget til at hæve flige Syg: 
dommes Aarſager. Da f. Er, Pave Clemens Ilteg Livlæs 
ge Lanciſi lod renfe og udtørre Sumpene i Egnen af Peſaro 
ophørte de Sygdomme ; der før fremtom ved deres Uddunſt⸗ 
ninger. . 

Endosfere ogſaa indoffere (af doſſo Ryggen). 
overlade en anden en Vexel og derved gjøre ham til fam» 
mes Eier, hvilket fÉeer naar Jhoendehaveren ſtriver paa 
Bagſiden af Verelen; for mig fil N. N., eller blot fætter 
fit Ravn eg Overleveringsdagen. Man bruger derfor og 
Ordet girere, omſtrive. Den, fom overdrager VWerelen hede 
der Indos ſant og den famme overdrages Indoſſat. 

Endymion efter Nogle en Jæger, efter Andre 
en Hyrde og efter andre igjen Konge i Elis. Han udbad 
fig af Jupiter, fom Nogle have udgivet for hans Fader 
ftedfevarende Ungdom og Udsdelighed. Hang Skjonhed 
gjorde Indtryk paa den kydſte Luna (Diana), Dog tillod 
hun fig blot af trykke et fijaalet Rys paa hans ſtjsnne £æs 
ber, naar han træt af Jagten flumrede paa Bjerget Latmus 
(hvorhen hun havde bragt ham. Efter Andre ffal hun has 
ve født 50 Døttre med ham. 

Energie, indvortes virkende Kraft, levende Virk— 
fombed, for ſaavidt den vifer fig isdybe og varige Virknin— 
ger, der røbe en udmærket Grad af Kraft hos det virkende 
Gubject. Energi fé falder man derfor hvad der er ftærit 
og eftertrykkeligt f. Cr. i Udtryftet, 

Ængel (Zohan Facob) Cen af de fortrinligſte tydſtke 
Proſaiſter, var født i Parchim, i det Mecklenburg⸗Schwe⸗ 
rinſte 1740. Han nød den forſte Underviisning hos fin Faz 
der, fom var Præft, i Byens Skole, kom derpaa til Roͤſtock 
førft i Skolen og fiden til Akademiet, hver han gjorde de 
theologiſte Vitenffaber til Gjenftand for fit Studium. 
To Aar efier gif han til Butzow, hvor han lagde fig mere 
efter Philofovnhie og fornemmelig Phyſik. Siden begav 
han fig til Leipzig, hvor han underholdt fig vedOverfætfels 
fer, Forelæsninger og Underviisning. Derpaa blev han 
faldet til Berlin ſom Profeſſor ved det Jjoachimsdalſte Gym— 
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nafium, hvor han lærte med ftort Bifald, blev Fort efter 
Medlem af det kongelige Videnſtabers Selſtab og forfær- 
digede her den ſtorſte Deel af fine yndede og bekjendte Vær- 
fer. Gom Lærer for den nuværende Konge af Preuſſen blev 
han nøiere bekjendt med Frederit 2den.og af ham udnævnt 
til Overdirecteur ved det berlinſte Theater, hvilken Poſt 
han deels af Fortrædeligheder, deels for fin Sundheds 
Skyld nedlagde 1794 og begav ſig til SØ merin, Ved ten 
nu regjerende Konges Threnbeſtigelſe blev han paa nye kal⸗ 
det til Berlin og gjorde fig der meget fortjent af Videnſka— 
bernes Akademie og bidrog ved fine almeennyttige Skrifter 
fil almindelig Oplysning, Han nøb de fortrinligfte Mænds 
Agtelſe og Omgang, lod fig et afholde ved fin Sygelighed 
fra at arbeide og døde i fin. Fødeby paa en Reife til fin 
Moder den 28de Juni 1802. Smagens Critik og Kunſtens 
Theorie ſtylder Engel ligeſaa meget ſom den practifæ popu— 
lære Philoſophie. Hans Forføg filen Methøde at udvikle 
Fornuftlæren af platonffe Dialoger, hans Philoſoph 
for Verden, hans Fyrſteſpeil fÉaffe ham em 
høi Plads blandt Tydſtlands philoſophiſte SÉribentere ; 
hans Begyndelfesgrunde til en Theorie 
af Digfearterne udviflet af Mønftrene, hører til de 
førfte lykkelige Forføg af dette Slags blandt de Tydſtke; 
hans Jdeer tilen Mimik med oplvfende Kobbere 
af Meil viſe faa megen Skarpſindighed og Smag og udbres 

de faa meget Lys over denne Kunſt, at man fan betragte 
dette Bær, fom en Lærebog for Skueſpillere. Som dra— 
matiſk Skribent er han befjendt af Pagen og den 
taknemmeligge Søn 20, Haner Forfatter af £ 02 
reng Star É£, et herligt Malerie af Sæbderne, hvori 
han fætter fin Bedſtefader Braſch, en rig Kjøbmand og 
Raadsherre i Pardjim, et varigt Minde. HansVarker ere 
ſamlede udfomne, Berlin, 1801 2c. 6 Bd. 8, 

Engelsburg, en gammel, rund; ſtark og til et 
formeligt Citadel indrettet Bygning i Rom, hvortil gaaer 
en Broe. Keiſer Hadrian beſtemte dette Pallads til fit 
Gravminde, hvorfor det og paa Latin kaldes moles Hadri- 
ani. Creſcentius forfvarede fig her imod Keiſer Otte 3 
(985): - Pave Alexander 3de lød det indrette fil et ordent— 
ligt Citadel, Paa Italienſt hedder det: Caftelloø di Sr. 
"Angelo. i 

Ængelfi Litteratur, Videnſkab, Poe 
fie og Theater. Englændernes Cultur og Videns 
ſtabelighed uddannedes vel alerede tildeels i deres mythiſtke 
Periode, ſaavelſom af Scholaſtikerne, dog vælges her til 
Begyndelſespunkt, den Zid, da Kjøbmanden "Wi [1 i: 
am Carton, ved ſinTilbagekomſt fra en vidtløftig Reife 



Ls 

244 Bag 

bragte Bogtrykkerkunſten til Cagland og udøvede ben 
omtrent fra 1474, Han betjendtotorde forſt mythiſt- res 
ligioſe Værfer og endeel Claffifer, og fra diſſe udgik i Engs 
land fom andre StederVidenffabernesUdvikling. De engel— 
ſte Litferatorer antage fre Derjoder i den engelſte Littera— 
turhiſtorie, forſt under Huſet Tudor fra 485⸗ 1603, den 
anden under Huſet Stuart indtil Oronning Anna 1702 og 
den 3die fra 1702 til voreTiber, a) Philologie. Gom 
ovenfor er anført var Beſtjeftigelſe med Grekernes og Ros 
mernes Clasſikere Middelet fil Brittaners ſaavelſom andre 
Nationers Dannelſe. I Italien ſtuderede man endnu før 
de Gamles Bærfer og alerede 1490 udbredede William 
Grocyn, John Collet, Thomas Linacre og William Lilly 
be der erhvervede Kundſkaber ifær i det Greſke t deres Fæs 
dreneland. Men de førfte frugtbareSadekorn til philologiſk 
Dannelſe udſtrsede 7 Aar efter Erasmus fra Rotterdam t 
Orford trods alle de Hindringer der lagdes ham i Veien. 
Omendſtjondt diTe bevægede ham til af forlade England ; 
fif dog de to flittige og talentfulde Englændere William 
Montjoy og Thomas Gray ham tilat komme igjen. Han 
blev nu bekjendte med adffillige udmerkede Mænd, dog fandt 
han ei den Underſtottelſe, fom var nødvendig tilet varigt 
Ophold. Dog gjordes ei ſtore Fremſtridt før Begyndelſen 
af det 160e Aarhundred. Adfkillige Claffifer bleve udgivne ” 
og Ordbøger forfattede. Man indffræntede fig et blot til 
dét latinſke og greſte Sprog, men fiuderede foruden det hes 
braiſte, ogfaa andre afiatiffe Sprog. Bedwell, Pococke, 

Greaves, Clarke, Thomas Hyde, Loft. Selden og flere 
underføgte og opinfte det arabiffe fra flere Sider, Willis 
am Bevridge ſtrev en fyrifE Sproglære, Mob. Huntington 
forftod Samaritanſt, Greaves, Coſtle, Hyde Perſiſt. 
Idet 17de Aarhundred var Sprogſtudiet kommet ſaavidt 
at Ed. Bernard kunde opſtille Alphabeter af 29 Sprog, 
dog trivedes det endnu mægtigere 1 det 18de Aarhundred. 
Nichard Dawes eg Thomas Burges gave fig af med den 
græffe Mettik. Mid). Mattaire med Mundarterne og John 
Toup med be græffe Grammatiker og Lexicographer. Rid). 
Bentley udmærkede fig ved fine philologiſke KundfÉaber ſaa— 
velſom fin høiere Critik. Claſſiker bleve udgivne af Barter, 
Bentley, Cunnengham, Wakefjeld, Daves, Hearne Barnes, 
Clarke, Heath. Bekjendte Overfættere vare Pope, Macpher— 
fon , Potter, Weſt, GarthDryden, Colmann. Den nordi— 
ſte Sprogkundſtab befordrede Hikes og Pryce; den koptiſte 
Wiſtins og Woide, den armeniſke William og Whiſton, 
den phoeniciffe og palmyrenſte Swinton. Lowth og Kens 
nicott lagde fig med Flid og Smag, efter det Hebraiffe i 
Ghanning, White, Jones, Okley, Gale o. fl. ftuderede 
arabiſt; Ridardfon, Jones, Dow, Gladwin, Davy, Su⸗ 
liwan, Gaudin, Qufely, Champion, Scott, Hadeley lagde 
fig efter det Perſiſte. I det Indiffe er aabnet ſtjonne Ud⸗ 
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ſigter til en Skat af Kundſkaber ved Holwetl, Halhed, For 
nes, Wilkins, Colebrooke, og det calicuttiſte Selſtab, b) 
Theologie. Henrik gde ſtrev ſom bekjendt mod Luz 
ther de ſeptem facramentis, men blev fiden uenig med Paz 
ven og opkaſtede fig til den engelffe Geiſtligheds Dverhoved— 
Efter mange Stridigheder ſik endelig Proteſtantismen 
Overhaand under Eliſabeth. Den engelſte Frihedsgand 
yttrede fig ſiden i Puritanernes og ſelv de Epiſcopales Par— 
tier, men deres lidenſkablige Stridigheder ſynes ei af være 
fynderlig ſtikkede fil Udviltling af from Xndagt. De engel: 
ſte Theologer udmærkede fig fornemmelig i Patriſtik og Kirs 
kehiſtorie ſaavelſom i Fortolkningen; i de førfte Videnſta⸗ 
ber finde vi Fell, Beveridgde, Wharton, Durell, Cave, 
uſher, Bingham, i den fidfte Poole, Pococke og andre. 
Jacob 1fte lod udarbeide den faa kaldte Kongebibel af 47 
Lærde,: Deismen udbredede fig tidligt England véd Hob— 
bes og Cherburg, hvilke fandt Modfigelfe af Fohn Tempier, 
Grev Glarendon og Wiliam Hovel. I det 18de Aarhun— 
dre fremtraadde Deiſterne Tindal, Tolland, Gollins, 
Woolſton, Morgan, Chubb, Shaftesbury, Bolingbroke, 
men Chriſtendommen fandt Forſvarere i Chandler, Butts 
ler og Lardner. Uagtet Patriks, Lowths, Clarkes, Dod—⸗ 
driges, Lockes øg andres Beftræbelfer, uddannedes dog et 
Fortolfningsvidenifaben grundigt. J det 18de Aarhundred 
ſamlede John Mill førft Varianter og efter ham Kennicot. 
—c)Furisprudené. Den romerffe Ret blev fun 
beſkyttet og dyrket af de Geiſtlige, fomen Støtte for deres 

- Dverherredømme3; Nationen derimod bekymrede fig fun 
om den indenlandſke Ret. Denne lartes i begge Inns of 
Chancery, Lærefale for Begyndere i den almindelige Met og 
iden of Court for den højere Dannelſe. Ogſaa her gif 

/ Ulting ud paa hvad der var, brugbart i Livet, og Fheorien 
var forbeholden Privatfliid, der et fandt megen Næring 
eller Underftøttelfe i Nationens Tenkemaade. Common 
lan gjaldt alene og blev alerede 1440 anpriift af John. For—⸗ 
teſcun i et ofte øverfat og udgivet Skrift. Edv. Littlelon 
fÉrev et Conpendium deraf 1645 og Edv. Core Inftitutioner. 
Læreftole gaves endnu ikke. Nationallivets Forhold bragte 
Selden fil Underføgelfe af Søe: og Statsretten. Filmer 

; og Sobbes vare Monarchifter, Milton, Sidney, Harring-= 
ton, Locke Republifaner,  Gelv i det 18de Aarhundred 
ſkeedte Lidet for den theoretiſte Retslere. Kun Viner op-z 
rettede en Læreftoel i Oxford ſom Blackſtone forſt betraad— 
de, Ellers beſtjeftigede man fig meeſt med Samlinger af 
Retstilfælbe og de ſtore engeljffe Domſteles Afgiøreljer , 
meeft uden Orden og Idee. Practiſke Metslærde af Vigtig— 
heb gaves der mange fom Holt, Somers, Cowper, King, 
Parter, Gilbert, Ryder, Murray, Thurlow, Eden, Wed— 
derburne, Erskine. Af alle har fun Taylor fÉrevet i aiitis 

u 
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quariſk Henfigt over de 12 Tavler og tillige en Lærebog og 
Hyliff nye Pandecter. — d) Ci bedre gik det med IM es 
dDicinen, ſom ogſaag indffræntede fig-til det Practiſtke. 
Dog har det i denne Videnſkab, ſom i de fleſte andre ei 
manglet Englænderne paa lyſe Hoveder, der ifær have 
giort vigtige Opdagelfer i Xnatomien,. Alerede under Carl 
ifte gjorde Hardey betydelige Fagttagelfer i Henfeende til 
Blodets Omlsb. 1631 bejfrev Wharton alle Druferne og 
opdagede Spytgangene i Kjævedruferne, Francis Gliſſon 
Jrritabiliteten, Bidloo ucgav Afbildninger af det menne— 
felige fegeme med Text af Cowper. Hunter og. Cruikſhank 
vare ftore Læger. Edinburgh organiſerede førft en fuld— 
ffændig Underviisning.  Mærfværdige Anatomiker vare 
begge Monros, Praktiker: Mead, Huxham, Pringle, He 
berden, Baker, Darwin, Brown, Jenner, Opfinder af 
Koekoppeindpodningen. Chirurgien blev førft 1745 adſtildt 
fra Barbeerforretningerne og underkaſtet Prøvelfer, Der 
gives nu en Mængde SÉoler for fa mme, hvori Cheſelden, 
Pol, Nourſe, Sharp, punter, Bell 2c. have dannet fig. 
SFødfelsvidenffaben vår Smellie berømt (1763) og Aitkin 
(1789 ved fin Lærebog. — — e) Maturvidenſkab. 
Ulerede 1518 havde Cardinal Wolſey, hvis Billede 
Shakeſpeare fremftiller faa træffende i fin Henrik 8de op— 
rettet en Læreftoel.i Orford i Naturvidenffaben, to Var 
efter udkom en Urtebog (Botanik), hvorpaa Turners fulg— 
te 1550 og John Gerardé 1597. Gandſte i den engelſte 
Aand virkede Frants Baco af Berulampau den 1605. Han 
henviſte aldeles fil Erfaringen og vilde ei vide af nogen 
Methode; dog fandt han Modfigelfe af Bodley, ſom hen= 
førte Alt til Marimer, Hans Samtidige Will. Gilbert, 
befkjeftigede fig ifær med Magneten og gjorde vigtige Op⸗ 
dagelſer f. Er. Glaselectriciteten, ligeledes Will. Barlow. 
1645 opkom de Uſynliges Selffabi London og Oxford, hvil: 
ket gjorde Naturvidenſkaben til Gjenftand for fine Unders 
ſogelſer. fer kom man efter meget Mærtværdigt men 
Fwogten for Autoritet (nullivs in verba) var dets Motto og 
Henfyn til det Virkelige foraarfagede og her en "Spliid 
imellem -Theorie og Praxis og foranledigede allehaande 
Hypotheſer. Robert Boyle, Iſaak Newton, Hook, Hals 
ley, ſom glorde mange Jagtagelſer over Magnetnaas 
Jeng Afvigelfe og John Woodward udmærkede fig ifære 
Dauby ftiftede en- botaniſt Have i Orford 1632, Cradese 
cant et Natural iecabinet 1662, Wiliam Courton nof eet. 
1629 beſkrev John Perkinſon 3800 Planter og næfte Aar uds 
gav Thomas Johnſon en Fortegnelfe over engelffe Planter. 
Will. Horns brittiſte Flora udkom 1650 og blev ſenere om⸗ 
arbeidet af John Hil. Med Botaniken beſtjeftigede fig 
desuden Rob, Morifon, John Ray, Thom, Millington , 
der opdagede Støvtraadenes befrugtende Kraft, ſom ſiden 
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Nehem Grew pg Sam. Mortand beviſte. J Zoologien ar— 
beidede Walter Charlton (1668- 1671) med Held, ligeledes 
Fr. Willoughby (11672) ogFohn Ray (fød 1628 71705). 3 
det 18de Aarhundred lærte WilſonElectricitetens Forſtæerk⸗— 
ninger, Watſon og Franklin opdagede den poſitive og ne— 
gative Electricitet. Ogſaa Prieſtley giorde heri herlige 
Opdagelſer og var egentlig Fader til den antiphlogiſtiſke 
Chemie ved Opdagelfen afOxygenet, hvilfen deg de Fran— 
ſke tilffreve fig. Crawford gaven nye Theorie af den dyri⸗ 

- fe Varme. Imidlertid reftedes dog alle Opfindelſer 
iſer paa det Cmpiriffe. Saaledes lærie Stephan Ha— 
les at gjøre Ssevandet drikkeligt, opfandt Luftkaſſer 
for Krigsſtibe, Fængfler 2c.- J Shemien. heftemte Will. 
Higgins fig for det antiphlogiſtiſfe Syſtem. Chaptal uds 
gav. Begyndelſesgrunde i Oplosningskunſten. SKirwan og 
Cawendiſh gjorde mange Experimenter. John Hil og 
Miller vare Forjkere i Naturhiſtorien. Eliſabeth Blackwell 
drev Botaniken. Kun lidt efter lidt fulgte man ginné, 
John Hil var den førfte 1756 og efter ham John Miller, 
"Endelig kjsbte Smith Linnés Cabinetog ftiftede det linés 
eſte Selſkab. Aiton, Gartner i Kero opelffede ſomKjender 

de fÉjønnefte erotiffe Planter. Curtis udgav et botanifÉ 
Magaſin, George Edwards Fuglenes Naturhiſtorie 1743 
— 1751, Thomas Pennant en 3o0ologie 1763. — 1783, 
John Latham alle Fugles Naturſyſtem. Adams fÉrev om 
Infuſionsdyrene og beſkrev 359 forſtjelige af dem. John 
Ellis ſtrev om Coraller og Zoophyter, Thomas Mertyn en 
Condjulividgie , FZrembley Maderas og Lawſon Garoli= . 
nernes Naturhiftorie, —f) Mathematikog Aſtro— 
nomie dyrkedes meget af Englænderne formedelſt deres 
Anvendelighed paa, det practiſte Liv, ifær paa Skibsfar— 
ten, Alerede Thomas Harriet ſtrev 1579 Over algebraiſte 
Ligninger ſtjondt ubemerket. 1614 bekjendtgjorde John Ne⸗ 
pen Logarithmer, hvilke Henry Briggs forbedrede 1621. 
Smile ftiftede 1622 en Læreftol i Oxford for Geometrie 
og; Aſtroönomie, Cutler een for Mechanik. 1655 ſtrev 
Sohn Wallis over Læren om det uendelig lille og opfandt 
Udfilligt i Geometrie og Algebra." Barrow var en ſtor 
Kjender af den græffe Geometrie og Udgiver af adffillige 
græjffe Mathematiker, han udgav og 1662 de førfte Grun⸗ 
de af det Uendeliges Analyſe. Han var Newtons Fors 
gienger; Newton opfandt 1669 Theorien om de uendelige 
Ræfter, Flurionsregning 2c. J den practiffe Mechanik 
udmærfede Wren, St Paulskirkens Bygmeſter ſig. I Ops 
fifen.ere Gregori, Barrow og Newton. . 1675 iagttog 
Da paa St. Helena Længden og Bredden af Stjerner— 
ne under Sydpolen. Hook hentydede alerede paa den 
newtonſke Attraction. Flamſteed kiendte * Fieſtjerner. 
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Men alt gik ſtedſe ud paa Skibsfartens og Fabrikkernes 
Forbedring og Theorien blev tilfidefat, Dog var Mac, 
Laurin flor Algebraiſt, Smith (1738) Optiker ſaavelſom 
Bradley (1762). Wollaſton udgav en. Førtegnelfe over 
Etiernerne, Maſtelyne gjorde fig fortjent af den practiſte 
Aſtronomie. Bartowog Røbertfon vare berømte Theoreti— 
fer i Skibsbygningskunſten og 1792 oprettedes et Selffab 
heri,—g) Phil oſophie. Mangel pad Sands for 
det Ideale vifter fig fornemmelig i Philoſophiens Bearbei— 
delfe, Denne Centralvidenſtab for alle de øvrige: I Or 
ford herffede -SBolaftif, i Cambridge Nyplatonismus, 
Thomas Gale fammenfmeltede den 1677. med Theologie, 
Henry Moore 1687 med Gabald. Cudworth var Nys 
platoniker og Chriften. Baco er ovenfor omtalt, Hob⸗ 
bes beſtjeftigede fig ifær med Statsret og Politik og fandt 
Modftanderei Algernen Sidney og James Harrington. 
Alt var Empirismus og faaledes maatte Locke 1690 komme 
meget beleiligt. Paſeys Grundfætninger i Politik og Mos 
ral, fom nu har oplevet 19 Udgaver, roſes meget af White 
i den fparnffe'Iournal el Espanol, hvori findes Udtog af 
dem: — h) Hiſtorie. Englands bedre Hiſtorieſtri⸗ 
vere gif for det mefte ud fra den patriotiſte Intereſſe, næs 
ften bunde nran fige Nationalſtolthed. Raph. Holinshead 
famlede fra 15377 til 1587 Englands, Skotlands og Irlands 
Krøniler, 1587 forfattede, Harriſon af revne Dokumen— 
ter en Englands Hiftorie og. Commelin ſamlede Middelal— 
derens engelſte Hiſtorieſtrivere; efter ham Henry. Smile 
og Will. Camden. Walther Raleigh havde 1614 begyndt en 
almindelig Verdenshiſtorie, men et fortfat den formedelſt 
dens folde Modtagelſe. Uſher udgav 1650 det gamle øg 
nye Teſtamentes Annaler, Edv Simſon 1652 en Krønike øg 
Thomas Pierce Rohinſons Annaler, John Marſham gjore 
de fig fortjent af Chronologien (1649). Clarendon 
ſtrev Hiſtorſen om Opſtanden mod Carl afte. - Imidlertid 
ſamledes ftedfe flere Kilder til den engelffe Hiftorie af 
Reger, Twysden, Selden, Fell, Gale, Cave bearbeidede 
1674 den engelſte Kirkehiſtorie i ſynoptiſte Tabeller og Kir⸗ 
keſtribenternes Litteraturhiſtorie. Burnet forfattede 
den engelſke Reformations Hiftorie og tillige fin egen Tids 
Begivenheder. Wartons Anglia facra gav Efterretning 
om engelfte Biſtopper og Erkebiſkopper. Fuller fÉrev om 
berømte Englændere og Wood Arhenæ oxonienfes. Herhid 
høre og Beveridge, Warton, Durell, Uſher, ſom mangz 
foldigen oplyſte Kirkeforſamlinger, Kirkelove, Skikke og 
Antiquiteter. 1730 leverede et Selffab en almindelig 
Verdenshiſtorie, hvoraf Guthrie og Gray 1764 — 1767 
gjorde et Udtog. Fe rgqufon bearbeidede den romifre 
Hiftorie, meſterligt beffrev Gibbon det romerffe Ris 
ges Forfald, Gillies og Mitford have forfattet Græfens 
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lands Hiftorie, Robertſon Carl åen steg Hiftorie , 
Amerikas Hiftorie og Skotlands Hifforie under Maria og 
Jacob éte. For den indenlandſte Hiftorie famlede Rymer 
(+1714) Dokumenter faavelfom Manning, Aſtle, Fenn, 
Lodge, Morgan, Howard, Harley, Sommer, Macki; Ros 
mernes Krigsantiquiteter i Brittanien Leroy. Diſſe raae 
Materialier behandlede Though, Carle og Smollet. H u2 | 
m e overgiE meget fine Forgjengere, men fuldførte fin Hiſto— ni | 
rie fun til Wilbelm den zZdie. I den nyere Tid ereudkomne | 
Dalrymples Memoirér af Storbritianien,-Cunninghams 
Englands Hiſtorie sg Fores Jacob 2dens Hiſtore Cei fuld— i | 
ført). J Biographie har man Biographia britanica, den 
brittiſte Plutarch, Vil. Bowyers Levnet af Nichols, engel | 
ſte Digters Levnet af Johnſon, Swifts tevnet af Sheri—⸗ 
dan, Grays Bisgraphie af Maſon 2c, Burney udgav 
Muſikens Hiftorie, Fanner, Granger ogBerrenhout ffreve om 
detærde i alle tre Riger, Mackenzie om de lærde Skotter, 
Irwing om deres Digtere, Campbell om Friand?, Aikin 
om Legekunſtens Stjebne, Pultney om Botanikens Frems 
ridt. Bolton, Guillim og Gore vare Heraldiker, Ereiyn 
Stumismatifer, Indlandets Geographer Camsden, Purs | 
jag, Harcour. Deres Reifebeffrivere ere meget talrige, 
ſom Herbert, Gage, Brown, Jeſſelyn, Fryer, Burnet, 
Dvingion, Maundrel, Waſer, Smith, Churchill, Champ— 
bell, Streens, Dalrymple, Hawkesworth, Biron, als 
lis, [Cartereti, Cook, Banks, Mulgrave, Portlock, | 
Diron, Vancouver, Mungo Park, Bruce, Mackenzy | 
2c. Anderſons Handelshiſtorie er berømt. Kortforbedre— 
te vare Moll, Jeffery, Faden, Dury, de la Rochette, | 
Kitchim, Dalrymple. For den indenlandffe Statiſtik ars 
beidede Pennant og Sinclair for Statshuusholdningen 
Smith, Stewart og Price. — Englændernes Patriotisme 
åg Velftand have været Videnſkaberne til ftor Fremme, 
"Mange Lærde ere,blevne rige, fom Pope, Hume, Blackſto⸗ 
me, Hawkesworth, Gibbon, Paley. Mange og betydelige 
Cabinetter ere ſtiftede og vedligeholdte af Private fom det 
brittiſteMuſeum 2c.5 ligeledes Læreftole til mange Videns 
ſtabers Fremme, lærde Selffaber, Bibliotheker 2c, Regje— 
tingen har derimod fun gjort lidet fil Videnſkabernes Bes 
fordring, og Indretningen ved Univerſiteterne i Orford og 
Cambridgeer haiſt maadelig. — II, Engelſt Poe— 
fie. Zen udødelige enefte Shakeſpeare maae ber nevnes 
ſom ben ypperſte, der opfattede fin Nations Ciendomligs 
heder og iſer det af den meeft uddannede Humour. Haus 
Menneſtekundſtab fremlyſer i alle hans Værker uovertræf- 
feligt. Længe før havde Englands Digtere, "blandt hvile 
Te Chaucer (fee ham) er een af de meeft bekjendte. 
Henrik 8de gjorde [elv Vers, ifær ——— , dette blev N : y 5 
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nu Hoftone, og Wyatts og Surrey ſtreve Vers endnu før 
15437. Borde og Heywood ſkreve 1556 Epigrammer og ly⸗ 
ſtige Indfald, Sackville poetiſke Levnetsbeffrivelfer ;. Ch. 
Tye bragte endog Apoftelhiftorien i Vers. Dog bleve diſſe 
Forſsg raae indtil Spencer og Waller fremtraabde i den 
ſidſte Halvdeel af det i6de og farfte af det 17de Aarhundred. 
De arbeidede i, Idyllen eg erhvervede fig Fortjenefter af 
Sprogets Blodhed og Melodie, liaefom Sidney alerede 
havde forføgt fig beri. "Samme Fortjenefte havde Cowley 
og Milton, Forfatter af det tabte Paradiis; Han føgte at 
give Sproget mere Belklang, hvorpaa sgfaa Dryden arbei- 
dede. Donne var Satirifer, Denham beſtrivende Dig— 
ter. Buttler forfattede det comiffe Heltedigt Hudibras— 
F det 18de Aachundred har England habt et betydeligt 
Antal Digtere, Pope eg youmg ſtreve Læredigte.: 
den ſidſtes Mattetanter ere meget bekjendte; Thomſon 
har ſtrevet Aarstiderne, Glover det epiffe Digt Leo— 
nidas; Swift er befjendt ſom mefterlig Satiriker ti 
Gullivers Reiſer til-Lilliput 20; Gray var Elegiker, 
Gay Fabeldigter, Celins Odedigter. Ved Overſet—⸗ 
telſer af ſpanſke og italienſte Digte vundt Sproget betydes 
ligt, og den engelſte Profa uddannedes ved en Mængde 
aandrige og meſterlige Skribenter ſon Pitt, Burke, 
For, Sheridan Mansfield, noee, 
Sherlock, Drydale, Blair, der har fÉrevet et 
claſſiſt Verk on Rhetorick and belles lettres, Dume,N 93 
bertſon, Gibbon, Addiſon, Udgiver af The Spec- 
tator>… Steele, Shaftesbury, OTTE 
fjeld, Sterne betjendt af Mricks fselſomme Reife 
og Triſtram Shandy Richardfon, Fielding, 
der har ſtrevet den meſterlige Poman Tom Jones, Gold— 
ſmith, den bersmte Critiker Johnſon, Miß 
Burney og flere. — III, Engelſt Theater. 
Som næften overalt udgik ogfaa t England Skueſpillet af 
Religionen. Saaledes havde man den hellige Catharinas 
Under, I Henrik 8des Tid anføres Evcry man (hver Mand) 
ſom det førfte, hvorvaa fulgte adffillige andre, ogfaa Tra— 
gikomoedier. Der blev ag gjort fvage Forføg i den gamle 
Comoedies Form. Forrer-og Porrex eller Sørgefpillet fra 
Gorboduc fra de førfte Tider af Eliſabeths Regjering var 
uden Aand. Den ſparſtke Tragoedie var det forſte alvorlige 
Stykke, men bombaſtiſt. Maclows Eduard 2den var kunſt⸗ 
løg, men fro og ſimpel. Det gamle engelſte Theater 
havde vel Maſtinerier, men ingen egentlige Decorationer. 

; & nogen Fraftand fra Bæggene hængte Zæppener.” $ Bags 
grunden var cen over den førffe ophsiet Siueplads- 
Man fpillede om Dagen, Parterret var under frie Himmel. 
Dragten var ben ſedvanlige, undtagen nogle Fjerbuſte 
paa Hattene og Rofer paa Skoene. Drenge ſpillede Fruen— 
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timmeroller og der var ingen Muſik mellem Akterne. Saa— 
ledes fandt Shakeſpeare Skuepladſen. At hans 
Tidsalder var uddannet tør man vel ikke paaftaae, Eli— 

ſabeths Regjering bragte England til at blomſtre ved Han— 
del og Skibsfart. Man begyndte af faae Smag paa de 
Gamles Værker ſaavelſom Gypaniernes og Italienernes 
Frembringelſer. Selfabeliahedsaanden var kraftig, mun⸗ 

ter og vittig, og efter Shakeſpeares Skildringer gaves der 
en fiin Hoftone. Shakeſpeare vifte fig tidlig ſom dramaz 
tiſt Digter og nød almindelig Agtelſe. Det Bifald, hvor— 
med hans Stykker bleve optagne beviſer tilftrættelig, af 
hans Tidsalder ei var gandjle raa. Den fandt Smag i 
ham, den ftore Hjertefjender, hvis Characteriſtik er faa 
dybt indgribende og faa ſand. Det Sfrætteligfte fom det 
Ommeſte vifer fig hos ham i fin eiendomlige, forunderlig 
harmoniſke Colorit. Han er ſtedſe nye og friſt og ingen 
Gjenſtand formaaer at fængfle.denne Proteus, der vandret 
om i alle Skikkelſer. Foruden de 34 Stykker der alminde— 
ligt tilægges ham, gives der endnu mange andre, fom mez 
ve eller mindre erfarede hans Indflydelfe, Om andre er 
man næften vis paa at Shakeſpeare har ſkrevet dem og Tieck 
har begyndt af drage flere af dem frem, Dertil vregner 
Shlegel, Veritles, Prinds afTyrus den Londoner forlorne 
Son, Thowas Lord Cromwell, Sir John Oldcaſtle, -et 
Sorgeſpil i Morffpire, Manget Æmne fynes han at have 
omarbeidet. Decker, Marjton og Webſter ere rene Efter⸗ 
lignere af Shakeſpeare. Chapman, Overfætter af Hos 
mer, ſtrevEnkens Zaarer ei uden comiſt Talent. Heymwoobd, 
ſtal have ſtrevet 220 Stykker, blandt dem et borgerligt 
Sørgefpil, den ved Godhed dræbte Kone; BenJohn— 
fon var meget agtet af Shakeſpeare, ſom underſtottede 
og opmuntrede ham , men han troede at kunne hæve fig 
øver fin Mefter fordi han befad mere. Sfolelærdom end 
denne. Han var flittig, critiſt og arbeidſom, men uden 
PYnde og Pathos, jom hans Sscgeſpil Gaiilina og Sejanus 
beviſe. J Lyftfpillet var han' noget bedre, — Bea us 
montog Fletcher havde alerede i Shakeſpeares Tid. 
ſtrevet over so Stykker. Ogfaa de vare meeſt fortrinlige i 
det. GomifÉe, havde et naturligt Udtryk, men vare ofte for 

" frie og uanſtendige. Dem meget lige vare Maffinger og 
Shirley. Fra 1647 vare Skuepladſene ved Puritanernes 
Indflydelſe lukkede i 13 Xar.iDerpaa blev Tonen ved Cart 
den andens Hef Mode og gik ogfaa over paa Iheatret; den 
var uanffændig og ufjædelig,, Ved Davenant blev. Operas 
muſik indført og Decorationsveſenet forbedret. Dryden 
var med mange Feilen lang Tid Publikums Yndlings. Ham 
efterlignede i Ferſtningen Otway, der i egentlig Forftand > 
fultede ihjel; hans reddede Venedig, hans Don Carlos , 
Alcibiades, Venſkab efter Moden, Soldaterlykken 26. 
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røbe mangt et godt Anleg, megen Følelfe og original 
Tegning med megen Uanſtendighed og Mangel paa Compo— 
ſitſon. Nu giorde Wicherley fig fortrinlig bekjendt ved : 
Kjerlighed i Skoven, Adelsmanden fom Dandſemeſter, 
Bondekonen ?c. Men de forplantede ogfaa paa deres Ef—⸗ 
terfølgere i Lyſtſpillet meer eller mindre Uanftændighed , 
uffjøn gorm og Mangel paa Stedseenhed. Fil deres Ef— 
terfølgere høre Vanbrugh, Cibber, Steele, Fatquahar. 
Unftændigere blevLyſtſpillet underAnna, og Colman, der fra 
1768 — 1775 var Meddeeltager af Theatret i Conventgar— 
den og 1777 Cier af Skuepladſen påa Heymarket, gjorde 
fig bekjendt fom duelig Characteriftiber ved den Iverſyge, 
den mufifalfte Pige, den engelſte Kjøbmand, Selvmordes 
ren 2c. Garrid omarbejdede Shakeſpeare ofte efter en mes 
get forfængelig, indſtrenket Synsmaade og ffrev. tillige 
felv for Theatret. Footes Lyftfpil ere vel efterladne i Plan 
og Udføreife, men Charactererne ere originale og lunefuldt 
individualiſerede. Cumberland har Berdenstone og Om— 
gangsſprog, men er flygtig og bjerteløs. Murphey, 
Sheridan og Miſtreß Cowley og Inchbald have-ligeledeg 
ſt evet for Theatret. Hertil maae føies adffillige, ſom 
have arbeidet i Tragoedien. Nicol. Rowe dod 1713 fors 
fattede den ærgierrige Stedmoder, den ſtjsnne Bodfærdis 
ge, Tamerlan, Ulyres , Jane Shore, Lady Jane Gray. 
Han beundrede Shakeſpeare og var fuld af Følelfe. Addi⸗ 
ſons Cato er et koldt Stykke i den franffe Smag, der In⸗ 
tet har af det Romerſte. Thomſons Sophronisbe, Agas 
memnon, Eduard og Eleonora 2c. ſtulle være meget cor⸗ 
røcte og ffiønne, men mere for Læfere end Tilffuere. Lige— 
faa lider udmærtede ereVcungs Stykker: Hevnen, Brodre—⸗ 
nec. Lillo fremſtiller huuslige og borgerlige Scener i et 
kunſtlet, blomftrende Sprog. Hos Moore,” Forfatter 
af Spilleren, rofer man Characteriſtik co Situationer, hos 
Broote er lidenffabeligt, men tidt deklamatoriſt 
Sprog, hos Claron” Hil Regelmæsfighed og Correcthed 
dog uden lidenffabelig Styrte. Horne, (Glover, Mals 
let, Robinſons have ei funnet erholde megen" Indfly: 
delſe; Glover ſtrevy Medea med graſte Chore i Mellemacter— 
ne, Som det ſynes er den dramatiſte Kunſt for nærvæs 
rende Tid i Forfald i England. 

Engelſt Sprog. Galernes eller Celternes 
Sprog, ſom egentligt havde hjemme i Brittanien, for» 
trængtes faa aldeles ved Landets Skjebne, at vi i het nu 
brugelige Sprog fun finde -faa Spoer deraf. Det nuve⸗ 
rende engelffe Sprogé Hiftorie begynder med Angelſachſer— 
ne fom ved Aar 450 begyndte af vandre til Brittanien og 
har fiden gjennemløbet -fire Perioder: 1) den angels 

fachfifte fra 450 til 780, ſom kommer fammen med 

k ml — 

———— 
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det tydſtke Sprogs Periode fra Folkevandringen til Carl 
den ſtore. Men, da Auguftin 570 fom fra Rom indbragte 
han med den, ehriſtelige Religion ogfaa Gpiren til Videns 
ſtaber og Kunfter og det romerſte Alphabet, ſaaledes ſom 
det alerede havde dannet fig til fmaa Currentſtrift. Efter 
Warton har fra denne Periode Fun vedligeholdt fig et enes 
fre Mindesmerke, et lider metriſt Stykke af Caedmon i 
Alfreds Overfættelfe af Bedas Kirkehiſtorie. Med de Dans 
ſtes Indfald 730 begynder 2) den danſt⸗ſach fift'e 
Periode. Det danſke flød faa meget lettere ſammen 
med det Angelſachſiſke, da begge Sprog vare nær beflægtes 
de. Hvad man fæbvanligt kalder angelſachſiſt er egentligt 
danſt⸗angelſachſiſt, hvoraf der endnu gives adſtillige ſtrift— 
lige Mindesmerker, nemlig Kong Alfreds Skrift, to bogs 
ftavelige Overſettelſer af de fire Evangeliſter og den uægte 
Caedmons Omſkrivning af Genefis. 1066 ophørte denne 
Periode og med Normannernes Indvandring begyndte 3) 
den normanniſt-ſachſiſte Periode. Den nor— 
manni fe = fadfifte Mundart, figer Warton (Hiftory of the 

engl. poetry I, .2,) var et yderſt barbariſt, uregelmæsfigt 
og ubøieligt Sprog, Dets Grundvold var det ſachſiſt-dan— 
jte fom nu var blandet med noget Franfé. Det ſachſiſte 
Sprog var dog nogenlunde uddannet af Digtere og Theo— 
loger og beholdt, felv, da det var blandet med det Danſte 
megen Klarhed, Sryrfe og Harmonie. Det af Vilbelm 
Crobrer indførte Franſke var en Blanding af Tydſt, Galliſt 
og fordærvet Latin. Med Begyndelſen af det 13de Xars 
hundred begyndte 4) den franſt-ſachſiſke Per is 
o de. Det i forrige Periode med det normanniſte blandes 
de danft fad)fiffe Sprog forenede fig nu med det nyere fran— 
ſte og ſenere med det latinſte og dannede ved Begges Hjelp 
5) détnuværende engelfte. Mærtelige Frem— 
ſtridt til denne Uddannelfe gjorde det fornemmelig i den 
anden Halvdeel af bet 14deMarhundred, da der, alt for ind— 
jfræntet, ved Ideernes Tiltagen ſtedſe berigede fig mere af 
det Franſke. Hos Chaucer, den nyere engelſte Pvefies Faz 
der er denne Forandrisg merkeligſt, hvorfor man og under— 
tiden har tilffrevet ham den. Saaledes blev det engelſte 
Sprog en Blanding af det brittiſte, latinſte, angelſach— 
ſiſte, gammeltydſte, danſte, normanniſte og nyere franſtke; 
ved de religisſe Forhold, hvori England en rum Tid ſtod 
med Italien kom ogſaa italienffe Ord i Sproget ligefom og 
ved Kunſters og Videnſkabers Udbredelfe ale Slags græfke 
Kunſtord og ved Handelen en Mængde andre udenlandſte 
Ord, ſaa det engelffe Sprog paa denne Maade er et af de 
meeft blandede, der fan gives. Det tales for Størftedes 
len i hele England ug i de låvere Egne af Skotland. 3 
Skotlands Bjergegne derimod faavelfom i Irland i Wa— 
les og Cornwallis tales Sprog, ſom ere forſtjellige fra det 
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egentlige engelffe og beſſegtede med det gamle brittiſke. 
Gorm ethvert levende Sprog deler ogfaa det engelſke fig t 
mange Mundarter,. der ere meget forſtjellige i Landets for- 
ſtjeilige Provindſer, tildeels øg efter den Grad af Cultur 
de beſidde, fom tale Sproget; det meeft uddannede er tilli— 
ge Nationens Sfriftfprog-og kaldes i meeft indſtræenket 
Forſtand det engelffe. Sprog, Wed en glimrende Rælte af 
fortrinlige Digtere, Talere og. Skribentere af alle Slags, 
er detteSprog efterhaanden ſaaledes uddannet, at det hører 
fil det meeft dannede .i Europa. Det er rigt iffe blot paa 
Udtryk overhovedet, men og paa Ordenes betydende Kraft. 
Dets gyldne Tidsalder fætter man almindelig under Drens 
ning Annas Regjering i Begyndelfen af det 13 Aarhundred, 
da fornemmelig Swift, Addiſon ogSteele ſtabte den engel⸗ 
fie Proſa. Samuel Johnſon har erhvervet fig en ſtor For⸗ 
tjeneſte af det engelſte Sprogs Studium, ved fin Dictionary 
of the english language, 2 Vol, Fol. 1745; dog fan han in= 
genlunde-gjøre Fordring paa Fuldſtendighed. Det engel= 
te Sprog er ligefaa betydningsfuldt ſom det Latinfge og 
ftaaer i Ordfammenfætning kun lidet. under det graſte. 

England, Engelland, beboedes alerede for 
nogle tuſende Var ſiden af et Folk, der handlete med Phoes 
nicer, Græter og Carthager, fom de overlode deres overflo⸗ 
dige Tin. Detnuværende England og Skotland blev kal⸗ 
det Albion-af de hvide Krittbjerge, der fintes ved Kyſterne 
eller Brittania (af brit, broget) fordi Beboerne pleiede at 
male fig, med en blaa Farve. Caeſar blev bekjendt med 
Oen ved de maffilifte og venetiſte Kyſtbeboere fom dreve en 
levende Handel med Brittanien. Cæfargjorde to Tog til 
Brittanien (55 og 54 f. Chr.), men: fit ei Tid til at” befæs 
fte fit Herredømme der, Uenigheder mellem Brittaniens 
Smaafonger gave Romerne under Claudius Leilighed til 
af tage Endeel af Hen i Befiddelfe (43 ef; Chr.). Agrico⸗ 
la udfirafte Erobringen til Caledonien (Søctland). Den 
erobrede Deel (Britrania, roman) fil efterhaanden ſaavidt 
det kunde gaae an, romerſke Love, romerſt Sprog og Cul: 
tur og forvandledes fil en romerſt Provinds. Germanners 
mes idelige Indfald nødte Romerne til af drage deres Trop⸗ 
per fra Brittanien, fom nu blev ſtrekkelig plaget af Cales 
donierne (Picter og Scoter). De ængftede Britterne ſaa⸗ 
ledes af dille indtaldte Angler, Sachſer og Iyder til Hjelp 
(449). - D fje kom under Anførfel cf Hengiſt og Horſa, kor⸗ 
dreve Picter og Skotter, men fatte fig nu felv faft i Landet, 
ſom de lidt efter lidt efter en haard Kamp,ymed de Indfod⸗ 
te, endeligt bemægtigede fig og oprettede 7 forſtjellige Sons 
geriger (Heptartliet) nemlig Kent (455), Suſſex (491), 
Weſtſex (5193, Eſſex (525), Northumberland (547), 
Oſtangeln (571) og Mercia (584). De gamle Indbyggere 
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vare deels undertvungne, deels flygtede.til Cambria (Wa—⸗ 
les) og Armorifa i Frankerig, ſom ſiden blev kaldet Bres 
tagne. Hvert af de ſyb angelſachſiſte Riger havde fin Kon⸗ 
ge dog var der ſtedſe eenOverkonge, Overanforer for de fæl-s 
leds Here og Præfident i Forſamlingerne. Egbert Konge 
af Weſtſex, forenede 819 alle 7 Riger under fig til Eet og 
kaldte fig Konge af England, Den chriſtelige Religion, 
der begyndte at udbredes i-Kent, var alerede dengang ind— 
førti hele Landet, Normannernes eller de Danſkes Inde 
fald bragte Alfred den ftore til at udruſte den førffe Flaa⸗ 
de, ” Dan overvandt dem heldigt og gav fit Folk en Lovbog 
Under Cen af Alfreds Efterfølgere Ethelred 2dew lykkedes 

- det den danſke Konge Svend af erebre England, ſom ogſaa 
beherſtedes af Knud den fore og hang. fo Sønner Harald 
Harefod og Hardeknud. Efter dennes ODsd 1042 kom Ed⸗ 
ward Confeſſor, Ethelreds Søn paa Throönen, men med 
ham uddøde den augelſachſiſte Koöngerekke. Hans Cfters 
følger Harald 2den blev overvunden ved Haſtings 1066 af 
den normanniſke Hertug Wilhelm, der erobrede hele Engs 
land, Han regjerede med Strænghed og ophidſede derved 
Englænderne til idelige Opiør, Han indførte Feudailnfies 
met i Enaland og tildeelte Normannerne de flefte Lehne. 
Alting blev organiſeret reen militære endog Kirken og der 
blev fun lidet tilbage af den meer Liberale angelſachſiſke 
Forfatning. Efter Wilhelm fulgte hans Seyn af famme 
Navn med Tilnavnet Rufus og efter ham hans Broder Hen⸗ 
rik iſte, der gav Englænderne det førffeFrihedsbrev, hvori 
han afhjalp Endeel af deres Befværinger og lovede at bes 
kræefte og iagttage de ældre Love, Han fratog fin ældre 
Broder Robert Mormandiet og forenede med fit Rige, hvor 
ved Englands fouveraine Konger, ſom Hertuger af Noro 
mandiet filige bleve Vaſaller af Kongen i Frankerig. Un⸗ 
Der Henrik blev Jagten bekreftet fom Regal, Tyverie og 
falſkt Mynten bleve Dedsforbrydelſer. Staden London fik 
Jagtfrihed og et færdeles Forſikkringsbrev over adſtillige 
Forrettigheder, hvorved den førfte Grund lagdes til en 

” egen Corporation. Efter Henriks Død bemægtigehe Ste— 
phan af Blois, hans Soſterſon, fig Thronen om Hvilten 
han maatte føreen beftandig Strid med Henriks Datter 
Mathilde og fiden med hendes. Son Henrik af Ænjeu, der 
ogſaa blev beftemt til Stephans Efterfølger, Med Hen- 
til den begyndte (1154)Regentere af Familien Plantage— 
net eller Anjou. " Henrik beſad næften en Trediedeel af 
Frankerig, temlig Anjou, Touraine, Maine, Normandie, 
Guienne, Poitou og Bretagne. Han indtog Irland, ſom 
han føgte af cultivere. Han er: befjendt af fin Strid med 
Erkebiſpen i Canterbury, Thomas a Becket, en ivrig Fovr> 

- fvarer af Geiſtlighedens Rettigheder, ſom Henrik føgte at 
indſtrenke ved Conſtitutionerne til Clarendon, EfterHenrik 
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fulgte Richard Løvehjerte (1189 — 1199) bekjendt af fit 
"Korstog, fit Fangenſkab og Folkets Opofrelſe for at betas 
le hang” Udløguing. Han indførte eens Maal og Vægt 
i hele Kongeriget og befæftede Lehnsſyſtemet. Johan uden 
Land, Richards Broder, førte ideligeKrige medFrankerig, 
Tom i Strid med Paven og tog -fit Land til Lehn af ham. 
Dette vakte igjen indvortes Stridigheder, hvorved Johan 
nedſagedes til at udftede magna charta- Grundſtenen for 
den engelffe Frihed, 1215. Under hans Gøn Henrik 3die 
toge Stædernes Deputerede førttegang Deel i Parlamens 
tet. Under Eduard i1fte beftemtes at diſſe Deputeredes 
Stemme var nødvendig ved Skartepaaleg. Han forenede 
Wales med Engiand og ligeledes Skotland, ſom dog igjen 
blev uafhængigt. Eduard 2den regjerede uden Kraft 
(1307 — 1327), Eduard 3die derimod hører til (Englands 
mærteftigfte Konger; han bragte igjen Orden og Kraft i 
Statsbeſtyrelſen; den laverekandadelsForening ogStæder- 
nes Deputerede gav Underhuſet enmere felvffændig. Forms 
Han førte vigtige Krige med Skotland og Frankerig, vandt 
Slagene ved Crecyſog Poit ers og ftiftede Hoſebsandsor— 
denen; under ham hævede Wiclef fin Stemme mod Hier— 
artiets Misbrug. Hans Cfterfølger Richard aden, en 
Son af den forie Prinds, blev fagen til Fange og affat af 
fin Fetter Henrik 4de af Huſet Lancafter. Næften eet Aar—⸗ 
hundred varede Arvefslgeſtriden mellem den røde og hvide 
Rofe eller Familierne York og Lancafter, indtil det lykke— 
des Henrik 7de af Familien Tudor at gjøre. Ende paa den 
1485. De Crobringer, Henrik ste havde gjort i Franke— 
rig, tabtes igjen under Henrik 6te. 1497 opdagedes New— 
foundland ved Cabotz de Stores Overmagt indffrænfedes 
under Henrik 7de'og Juſtitſen forbedredes. Under Henrik 
gde begyndte Luthers Lære at udbredes i Englands ſelv 
ſkrevhan imod Luther og erholdt af PavenTilnavnetTroens 
Forſparer. Siden blev han uenig med Paven i Anledning 
af fin Egteſkabsſtilsmiſſe fra Catharina af Aragonien og 
erklerede fig felv for den engelſte Geiftligheds Overhoved. 
Under hans Son, Eduard 6te (fra 1547 — 1553) havde den 
reformeerte Religion ftor Fremgang ifær ved Erkebiſtop 
Cranmers Beftræbelfer. Hans Gafter Maria derimob ars 
beidede ved haarde Forfølgelfer paa igjen at indføre den ca— 
tholſte Religion. Under bende miſtede England fin fidfte 
Beſiddelſe i Frankerig Calais. Med Ciifabeth udnøde Far 
milien Tudor 1601. Induftrie, Handel, Soemagt ogindvor— 
tes Belftand naaede under hendeen hidtil ufjendt Høide. 
Reformationen indførtes med Klogſtab og Kraft: Virginien 
epbdagedes ved Walter Raleigh, den ſaakaldte uovervindeli— 
ge Faade blev flagen af Eliſabeths Søebelte, en Howard, 
Frants Drake, Hawkins og flere, ſom lagde Grunden til 
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Englands Herredemme til Søes. Før fin Død udnævnte Eli⸗ 
ſaberh Maria Stuarts Søn Jacob 6, Konge af Siotjand, til 
fin Efterfølger. SomKonge i England kaldes han Jacob den 
3jtg og med ham begynder den ftuartifegamilies Regjering., 
Da han ei begunſtigede Catholikerne efter deres. Fordent— 
ning, ſammenſvor de fig for at fprænge Parlamentet og 
Kongen 1 Luften (Krudtfammenfværgelfen), Oppoſitions⸗ 
partiet i Parlamentet begyndte at danne fig under ham. 

Sudſon opdagede Spidsbergen og Nova Zembla; forreſten 
var hans Regjering fun lidet merkelig. Hans urtosværd's 
8: ODypførfel i. Anledning af hans Spigerſen Frederik af 

Pfalzes Uheld bragte Uenighed mellem ham og Parlamens 
iet. Hans Son og Efterfølger (1625) Carl den førfte 
fulgte Faderens religisſe og politiſte Grundfætninger. og 
maatte bøde derfor med Livet, Hans Stridigheder med 
Parlamenterne, hans viifaarlige og ubeſtemte Optor— 
el, hans tildeels flette Raadgivere og hans Krig riod 
Skotterne bragte ham lidt efter lidt fenLabyrinth, hvoruie 
af han ei var iſtand til af redde fig. En aabenbare Xrig 
udbrød imellem Kongen og Parlamentet Hvori han blev 
overvunden af Cromwell, fiygtede til Skotterne, blev sf 
dem udleveret til det engelſte Parliament, ferføgte at flyg— 
tetil Frankerig og blev derpaa dømt til døde og henrettet 
den 30 Jan, 1649. Skotter og Jriænder ertlærete fig nu 
vel for Carl den 2den; men Cromvell feirede baade i Skot⸗ 
land ogFrlandz Carl maatte flygte til'Franferig, hvorpaa 
Cromwell. ftyrede England i Spidſen af er Parlament, han 
ſels havde ſtabt. Den.12 Dec.1653 udnævntes Dliver Cromzs 
well til Protector efterat han havde afflaaer den tilbudne 
Krone. Cromwells Regjering var af ſtor politiſt Vigtig— 
hed. Soefarten befordredes ved Navigationsacten, ſom 
Hollænderne maatte erkjende i Freden 1654. — Englands 

Soemagt tiltog endnu mere i den pagfelgende Krig mod 
Spanien ved Erobringen af Jamaica, ſamt Erhvervelſen 
af Duͤnkirchen. Cromwells Søn Richard foreſtod fun. 8 
Maaneder den af Faderen arvede Verdighed. Han neds 
lagde Regjeringen; en Sikkerheds-Commisſien af 23 Med⸗ 
lemmer traadde i hang Sted, og ved den ſtotſte Generab 
Monks Medvirkning fattes igjen Carl den 2ven paa den ene 
geljfe Throne (the resrøration) 1660. Lan indførte igjen 
den epifcopale Kixkeform, fom var afſtaffet. Han aftraat: 
fø Duͤnkirchen til Frankerig og førte fiden til Nationens 
Misfornsielfe fvende Krige mod Holland. Hans Kjerlig— 
hed til den cathoiffe Religion, ſom ban dog ei offentlig bes 
kjendte fig til, og hans Hang til Defpotismus foranledige— 
te mange Uroligheder, ſelb Gammenfværgelfer, - Marias 
mantet bevirfede til Religionens og Frihedens Sikkerhed 
Teſtacten og Habeas corpus. Under ham opkom Partierne 
Torys og Whigs. Ved Carls Død 1685 kom hans Broder 
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Jacob 2den, ſtjsndt erkleret Catholik, paaThronen. Hans 
Beftræbelfer for at indføre den catholſte Religion gjorde 
ham forhadt.” Hans Svigerføn Wilhelm den 3die blev erz 
kjendt for Englands Konge efter at Jacob var flygtet til 
Frankerig. Den engelffe Conſtitution blev nu noie beſtemt 
ved the act of fettlement, Riget fif under ham Trykkefri⸗ 
hed, Parlamentet fÉulde fidde 3 Aar og Banten i London - 
blev oprettet. Wilhelm vifte fig ſtedſe ſom Ludvig 14de8 
ivrigſte Fiende og forbandt fig med Mfterrig mod Frans 
kerig for af hindre Philiv af Anjou fra at blive Spaniens 
donge. Forſt under Dronning Anna udbrød Krigen 
1702 og endtes i Freden fil Utrecht 1713, hvori Enge 
land erholdt Minorka og Gibraltar af Spanten, Nys 
foundland og Nyffotland af Frankerig og der ber 
ſtemtes af Dintircheng Havn ffulde fløifes, tillige 
fluttedes en ſaakaldet Affientotractat med Spanien. 
Ved Marlboroughs Fald ſtyrtedes Whigpartiet og Toryz 
partiet kom til Statsroeret med Bolingbroke. Under 
Anna blev England og Skotland forenede ved eet Parla— 
ment (1707) og begge Riger bleve kaldte Storbrittanien. 
Adſtillige af de forrige Regenter havde vel forføgt paa at 
indføre denne Zitel, men Parlamentet havde ei antaget 
den, Da Annas 19 Børn alle vare døde for hende; be— 
fluttede hun af erhverve fin Groder Prætendenten Thronfol— 
gen, men døde 1714 før hun kunde udføre fine Planer, 
Cfter en 1701 antagen Gucceffions : Act bom Georg 
den førfte af Hufet Hannover paa den engelffe Throne. 
Vel gjorde Jacob den adens Søn ef Forſog at ftøde ham 
fra Thronen, men det mislykkedes. Ved Walpoles Be— 
ſtyrelſe formindſkedes Statsgjelden i 18 Aar 7 Mill. Pund 
Sterling. Georg den førfte bidrog ved fine Underhand— 
linger meget fil af vedligeholde Freden i Europa og deel— 
fog i Quadrupelalliancen mod Spanien. Efter hans 
Død i717 fulgte hans Søn Georg den anden famme Res 
gjeringsmarimer med Walpoles Hjelp. Som Garant 
for den pragmatiſke Sanction underſtottede han Maria 
Thereſia i den oſterrigſte Succeſſionskrig (1740 — 1748). 
Under denne Krig landede den yngre Prætendent Carl 
Eduard i Sketland, havde i Begyndelſen ſter Fremgang , 
men blev fiden-flagen ved Culloden af Hertugen af Gums 
berland og reddede fig med ftørfte Nød ved Flugten. Ved 
Freden til Aachen vandt England et det mindfie, men 
Gjelden var forøget med 31 Mill. Siden opkom en nye 
Krig med Frankerig angaaende Grænsfebeftemmelferne i 
Mordamerika”, og med denne forenedes Syvaarskrigen t 
Tydſkland. Unter Krigens-Løb døde Georg 2den (1760) 
og blev efterfulgt af fin Gønneføn Georg 3die, der fiuttede 
Freden til Paris 1763, hvøri England erholdt Canada, 
Senegal, Øerne Grenada, St, Vincent, Dominique og 
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Tabago. Men Nationalgjelden havde Krigen forøget fra 
742 til 146 Mill. Pund Sterling. Handelen paa Dftins 
dien og Englands Erobringer der fortjeneen vigtig Plads 
i den engelſke Hiſtorie, ſaavelſom Cooks Opdagelſesreiſer. 
Ved Lord Norths falſke Forholdsregler fornemmelig 
ved Stempelacten og ſiden Theegcten foranledigedes en 
Opſtand i de engelſte Colonier 1 Mordamerica, ſom ends 
tes ved Freden i Verſailles, Hvori England maatte er— 
Fjende de 13 amerikanſke Provindſer for en uafhængig 
Stat, tabte de ovenfor nævnte veftindiffe Øer til Franke— 
rig igjen og ſaage Statsgjelden forøget til. 240 Mill. Pund 
Sterl. — "Georg 3dies Utilfredshed med Ludvig 16des 
Henrettelfe gjorde Nationalconventet mistænkeligt og 
det erklærede England Krig. J benne flege de Engel— 
fe de Franfie overalt fil Søes og bemægtigede fig de flefte 
af deres Colonjer, derimod vare derestandgange ei heldige 
undfagen den i ÆEgypten. Efterat et femaarigt Oprør 
i Irland var dæmvet 1799, blev dette Rige difinitivt 
forenet mad England i1gco. Med Frankerig fluttedeg 
1802 Freden fil) Amiens, hvor England beholdt Trini— 
dad og Ceylon. Pitt var fort før gaaet ud af Miniſteriet. 
Denne Fred var af Fort Varighed, da Englænderne ei vits 
de romme Maltha før Bonaparte havde opfyldt Fredsbe— 
tingelferne med Henſyn til Italien. Krigen udbrød igjen 
alerede 1803 og de Franſke befatte Hannover, England 
ſogte nu at vælte Frankerig nye Fiender og bragte forſtjel— 
lige Coalitioner iſtand (1805—1809), vel vare deres Allie— 
redet lang Zid uheldige, men de engelffe Flaader feirede 
overalt, bemægtigede fig alle Fiendens Colonier og beber> 
jfede Havene uden Medbeilere. Alle Napoleons Beftræs 
belſer at tilintetgjøre Englands Handel mislykkedes ; 
hvorimod Englands Standhaftighed forenet med hans alt 
for driftige Foretagender tilfidft befordrede hans Fald. 
J Fredene fil Paris 1814 og "815 har England. erholdt 
Herne St. Lucie og Tabago af Frankerig faavelfom Isle de 
France og Sechelles; det er blevet i Befiddelfe af Mal— 
tha og har tillige Beffyttelfesret over de joniſte Her. 
Danmark har aftraadt Øen Helgoland og Hannover er op— 
højet til et Kongerige, — Gom ovenfor er anført blev Eng⸗ 
land og Skotland nøiere forenede 1707 under Navn af 
Storbrittanien, England ligaer mellem 50 og 569 N. 
SB. og mellem 11 og 19? Ø. £ fra Ferro, er paa tre Sider 
omgivet af Dave og grændfer mod N. til Skotland. Stor— 
relſen er henved 3000 [] Mile. Climatet er tempereret 
og Atmoſphæeren temmelig fund uagtet den megen Taage. 
England har ingen betydelige Bjerge; dog er Fyrſtendom— 
met Wales meget bjergfuldt, Themſen flyder i Nordføen 
efterat have optaget Medway, ligeledes flyder ogſag Hum—⸗ 
ber derud efterat have forenet fig med Trent, Severn 

K « 
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falder i det atlantiſſe Hav i den faa kaldte Briſtoler-Ca⸗ 
nal… Ved Kyfterne findes en Mængde fortræffelige Havne, 
ſom: Portsmouth, Plymouth , Falmouth ved Canalen, 
Newcaſtle, null, Yarmouth og Cocheſter ved Nordſeen, 
Liverpool og Briſtol ved det irſte Hav. Landet er i det 
Hele meget frugtbart, bar fortræffelige Heſte, Ovæg, 
Faar, af Minexalier ypperligt Zin, Jern og Kobber, 
god Valkjord, Marmor, Allunog Vitriol. Der findes og 
mineralffe Bande, og Steenkullene erfratte Mangelen -paa 
Brænde, Af de mange Havefrugter der dyrkes tilberedes 
Moſt. Den engelſte Jordbund er fortræffelig til Ager» 
dyrkn ing. Sfotland, fom ligger mellem 55 og 59? 
N. GB. og II til 15? øftlig Længde, har et mere foldt og 
raadt Clima og mindre Frugtbarhed. Den nordlige me— 
get bjergige Deel kaldtes Hsilandene, hvor næften intet 
Korn findes uden Havre, Derimod er der Overflodighed 
paa Bygningstommer og Brænde ſaavelſom uædle Metal: 
fer. Der gives og Wdelſtene. Det lave Land frembrins 
ger alle Slags Kornarter, Hør og Hamp. Der er Mangel 
paa Saltkilder hvorfor man fyder Salt af Soevand. Engs 
land er deelt i40, Wales i 12 og Sfotiand i 31 Shires, 
Grevſkaber. Til: SEotland høre desuden to Stewartier, 

… hvoraf detene indbefatter Orkenserne og Shetlandsøerne, 
Paa England og Wales regner man henved 10 Mill. Indb. 
og paa Skotland 17 Mill, England og Wales har 29 ſto⸗ 
re, 707 mindre Stæder, 117 Flakker, 9293 Sogne, Eng⸗ 
lænderne ere en Blanding af Britter, Sachſer, Danſtke og 
Franſkmend. Det ſtotſke Højland beboes af de gamle Gas 
ler, Brittaniens Folkeſtag. De have vedligeholdt deres 
gamle Sader og det Sprog, hvori Ofian fang: J Lavlan— 
dene tales Engelſt. J Wales leve Efterkommere af be 
gamle Britter eller Kymrer, ſom Angelſachſerne fordreve 
derhen, Det engeljfe Foli deler fig i Adel og Ikkeadel. 
Egentlig kjender man i England fun et Slags høi Adel 
(nobility), Denne beftaaer af Lorder eller Peers d: dem 
ſom have en arvelig og perfonlig Stemmeret' i Parlamen— 
tet og have Titel af Hertug (Duke), Marquis, Greve 
(Carl), Viscount og Baron, hvile den ældfte Søn arver, 
Men, da en Adelsmand foruden fin egentlige Titel har Ret 
til alle de lavere faa hedder f. Ex. den ældffe Søn af en 
Hertug i Faderens itevetid, Greve, den anden Baz 
ron, men den tredie blot Eſquire og betitles Maſter, 
medeng de andre kaldtes Mylord. Til Lorderne 
høre og Prindſerne af Blodet ſom Kongen alminde— 
lig giver Titel af viſſe Hertugdommer eller Grevſka⸗— 
ber. Kongen kan ved Adelsbreve udnævne faa mange nye 
Lorder, ſom han vil. De høie Statsembeder faavelfom 
Biſkopperne have ingen arvelig Adel. Foruden den— 
ne Adel gives endnu en anden üegentlig (gentry) uden 
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Adelsbreve, Stamtræer eller Forrettigheder. Alle Eiere 
af nogenlunde betydelige Godſer lade ſig kalde Eſquirer, 
i Skotland kaldes de Lairds. Til Gentry regnes desuden 
de rigere Kjøbmænt, Lærde, alle unge Sønner af Lordernez 
alle diſſe falde fig Gentlemen, fom ethvert veikledt og dans 
net MennefÉe gjør Fordring paa af hede. En Middelklaſſe 
mellem Nobility og gentry udgi vr; Ridderne (knighrs) og 
Baronetterne. Dette er Titler, fom Kongen ſtjenker ved 
Breve, ſom ingen Forrettigheder tilftaae uden perſonlig 
Udmærfellfe 03 JÆre… Det egentlige Folk udgjør foruden 
Borgerne ogſaa Bønderne. Da de fleſte Land— 
ejendomme ere i ſtore Eieres Befiddelfe, ere de ofte 
bortforpagtede, . Forpagteren (Farmer) lade Jordene dyrs 
fe ved et Slags Daglønnere af Bondeſtanden (pẽealantry). 
De fjende inket til Hoverie og nyde fuldkemmen perfonlig 
rihed. Desuden gives der nogle faa fom have deres egne 
—————— (Yeomen , freeholders eller og have deres 
Godfer efter Lrehnss og Arveret (Copyholders). Grund- 
volden til den engelſte Statsforfatning udgjøre Fun nogle 
faa og ofte temmelig ubeftemte Rigsgrundlove. Dertil 
hører: 1) det gamle Frihedsbrev af Henrik 1fte (Charta 
libertatum) Hvortil endnu komme adffilige mindre vigtige 
af Stephan og Heurik 2den. 2) Magna Charta (the great 
Charter) ſom blev Johan uden Land aftvunget 1215. 3) 
Petition fof rights en til Carl den iſte 1628 overgivet Ads 
dreſſe, hvis Indhold han mod fin Billie maatte antage. 
4)-Declaration of rights eller the adt of ſettlement, den Cas 
pitulation. ifølge hoilken Wilhelm Zdie beſteeg Thronen. 
5) Succesſionsacterne af 1701 og 1705. 6) Unionsacten 
1707 mellem England og Gfotland. 7) Unionsacten med 
Sriand fra 1800. — Montesquieu roſer ifær den brittiſte 
Conftitution for det. henſigtsmeſſige Forhold mellem den 
lovgivende, udøvende og dømmende Magt. Den lovgiven— 
de Magt faavelfom den af paalægge fig felv Skatter udøver 
Folket ved fine Repræfentanter, Diſſe danne Parlaz 
mentet, der beftaaer af Underfu fer (Houfe of 
Commons) hvori Shirernes og Stæderneg Devuterede 
(513 fra England og Wales, 45 fra Skotland, og 100 fra 
Irland) have Sæde og Stemme og Overhuſet 
Cham ber of Peers), hvori foruden Lorderne Erkebiſkopperne 
og Bijfopperne have Sæde og Stemme. Parlamentet er 
ei beſtandig famlet, men Kongen har Ret til at fammens 
falde og ophæve det. Hverken dette eller hiint maae han 
opfætte længer end 7 Aars Sammenkaldelſen feer ved en 
ſtriftlig Indbydelfe til hver Lord og ved Befaling til Griev⸗ 
ſtaberne og Stæderne at vælge deres Deputerede. 
Ret af fremme i Valgforſamlingerne har i Stederne enhver 
Borger og i Greviffaberne enhver Freeholder, ſom har 40 
Shilling aarlige Indkomſter. Valgdygtige ere fun Folk, 
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fom aarlig have 500 Pund Sterling af deres egne frie Gode 
fer og ei have noget Embede eller nogen Penfion af Kronen 
forat de kunne være aldeles uafhængige af Miniſtrene. 
Kongen tan udſtrive Parlamentet hvor han vil, nu ho des 
tet beftandigt i det gamle fonaelige, Palads i Weſtminſter, 
hvor hvert Huus har fin Sal. Den 'førfte Samling bivaa- 
ner Kongen perſonlig, kronet og kongelig ſmykket cg aabner 
Parlamentet med en Tale i Overhuſet, hvorpaa hvert Huus 
ifær fvarerham i en ſtriftlig Takadreſſe. Efter at nu Par⸗ 

” Tamentslemmerne have fvoret Kirkeeden (Oarh of Suprema- 
cy) indført af Henrik 8de, hvorved Kongen erkjendes for 
Den engelſke Kirkes Overhoved, Teſteden, og Medlemmerne 
af Underhufet desuden Underfaatseden (Oath of Allegiance) 
vælger Underhuſet en Taler (Speaker) faavelfom en Coms 
mitee af2 Perfoner, hvorpaa Underhandlingerne begynde, 
JF Overhuſet fører Lordkantzleren Ordet og fidder faavelfom 
de øvrige Miniftre paa en Uldſek. Hvert Parlamentslem 
har Ret at foredrage noget. Et Forflag. til en Lov kaldes 
Bil og maa tre Gange paa tre forffjellige Dage forelæfes 
før der fan fremmes derover... Hvo fom ei er. tilftæde, har 
tabt fin Stemme. Lorderne kunne dog fremme ved Befuld— 
mægtigede (Proxies), Er Forflaget - antaget (paſſed) 
af det Huus, hvori det er gjort, overgives Billen til det 
andet Huus, og, hvis den ogfaa antages der, fendes den 
Kongen til Befræftelfe, hvilfen han, dog fan afflaae, Kon- 
ger har alffaaingen anden Medvirkning ved Lovgivningen 
end et veto. Betræftelfen ffeer ved Formularer, ſom enda 
nu fra ældre Tider ere franſte. Ved den kongelige Be— 
fræftelfe erholder Billen Lovskraft og kaldes nu Parla— 
mentsact. Kongen beſidder den fuldbyrdende Magt. 
Hans Rettigheder indbefattes under Ravnet the kings 
prerogative, Han befætter alle Statés, Krigs:, Hof» og 
geiftlige Embeder og uddeler Fang og Titler. Han fører 
Krig og flutter Fred, og Flaaden Fan betragtes fom hans 
Eiendom. Han ſender Gefandtere og flutter Fred efter 
Behag. Han har og Ret at benaade Forbrydere. Fil 
Kongens og Hofſtatens Underholdning har Parlamentet 
bevilget en vis Sum, Civiliffe, Kongens enefte Indtægt, 
thi af Krongodfer veed man Intet i England omendſtjsndt 
Kongen har abffillige Lyſtſlotte, ſom Vrivateiendom, 
Thronfolgen retter fig efter Forſtefodſelsretten; i Mangel: 
af Sønner ſuccedere Dottrene, og forſt naar deres Afkom 
er uddød Sidearvinger. Kongen er efter Henrik 8des Teſta— 
mente myndig i det 18de Yar; Regeatſtabet i Mindre— 
aarigheden beftemmer Kongen i fit Teftamente eller, hvis, 
dette ei er feet, Parlamentet. Thronarvingen er. fra 
Eduard 3dies Tid født Hertug af Cornwallis og fra Eduard 
nen 1fteg Erobring af Wales ved et aabent Brev ertlæret 
for Prinds af Wales. Kroningen gaaer for 

A 
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Eng 263 
"4 

; fig iWeſtminſterabbedie ved Erkebiſpen af Canterbury 3 

⸗ 

Erkebiſpen af Pori froner Dronningen. De høie Rigs— 
embeder, hvoraf ser fordum gaves 9, befættes af Kongen 
påa fo drvelige sær. De ere: 1) Stordommerens (Lord 
chief jufticey Lord high Steward, magnus Seneschallus Ang- 
liz hvis Embede dog ei nu er beſat Fra Richard 2dens 
Tid udnæontes han kun paa fort Tid, enten for at bivaåds 
ne Kongekroningen eller have Forfædet, naar enLord ffulde 
dommes til Døde. Den førfte af de permanente Rigsem— 
-bedemænd er derfor Storfantsler én, (Lord high 
Chancellor) der tillige erStorfeglbevarer(Keeper of the gre= 
at Seal, 3) Storſkatmeſteren (Lord high Trea= 
furer, Præfident i Skatkammeret. Dette Embede beſtyres 
fra Seorg 1fteg Zid af 5 Commiffarer, hvoraf den førfte 
kaldes Premierminifter eller forſte Sfåtfammerlorb. 4) 
Præeſidenteni Stats⸗ eller Geheimeraas 
det (Lord Preſident of the privy Council.) 5) Geheime—⸗ 
Geglibevareren ((Lord privy Seal) trykker Kons 
gens hemmelige Seg! paa hans Udſtadelſer, der førft ſiden 
forſynes mod et ftore Segl. 6) Stortammerh er: 

"ren (Lord high Chamberlan) hvis Værdighed er arvelig, 
felv paa Avindelinien, for Hertugerne af Lancafter, 7) 
Storconnetablens Værdighed Lord high Con= 
ftable) et fiden den 1521 halshugne Stor⸗Connetable Hertu— 
gen af Budingham ei tildeelt Nogen. 8: Stor-M ars 
Tc hal (Lord Earl Marshal) eller Overdommer i Slægtens 
jager, Dette Embede tilhører arveligt Hertugerne af Nor— 
folk, ſom dog, fordi de ere catholſte, lade det beftyte ved 
en Bicarius. 9) Sforadmirealen (Lord high Ad- 
miral eller Overdommeren i alle Tilfelde, der forekomme 
paa Floder og Soer. Dette Embede befættes almindeligt 
ikke, men beſtyres af Comiſſarier, hvis Præfident heder 
førfte Lord i Admiralitetet, I Skotland vare før Force 
ningen 8 Rigsverdigheder; 4 høje, nemlig: Storfantss 
leren, Storjfatmeftéren; Geheime-Seglbevareren og Stats⸗ 
ſekreteren og fire iavere,nemlig: Overarchivaren (Lord Re- 
vifter), Sverptocureuren (Lord Advocate,) Underffatmeftez 
ren (Lørd Treafurer Deputy og Overretsſekreteren (Lord 
Iuſtice Clerk). Siden Foreningen befættes begge Skatme— 
ſtrenes og Statsſekreterens Plads ei mere. Desuden gives 
Mere Collegier og Embeder, hvorigjennem Kongen. udøver: 
fin Magt. Geheimeraadet(che privy Council) bez 
ftaaer af Kongens Geheimeraader, ſom hån udnævner; 
Aarlig forfærdiges en nye Lifte over dem og hvo, der udela— 
des af denne; ophøret derved åt være Geheimeraad. Ge⸗ 
heimeraaderne maag edelig love Taushed og at de efter 
bedſte Villie ſtulle raade Kongen. ” Deres Antal er fulde 

- Fommen ubeſtemt. JGeheimeraadet fidde = tre Stats ſe⸗ 
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kreterer. Den ældfte af dem beførger de udenlandfke Anlig— 
genter i det fydlige Europa; den anden de i Norden, begge 
fillammen de indentandſke. Den 3die Statsſekreteer er 
blot far Amerika. Under Statsſekretererne ſtager Stats— 
archivet (Paper office) og, Seglamtet (Signet ofice) Befa⸗ 
linger, der grunde fig paa Kongens Prærosativer, faldes 
Geheimeraads Forordninger, urigtig Cabinetsordre. 
Statkammeret er Collegiet for Finansſagerne. 
Foruden Lordcantsleren, den forſte Skatkammer Lord og 
Admiralitets- Lord, Geheimeragadets Præfident og Gehei⸗ 
me-Seglbevareren høre endnu” fil Miniſteriet, Stats 

kammerkantsleren, Krigsminiſteren, - Feldtrøsmefteren , 
Miniſteren for det Indre og for de udenlandſte Sager. 
Diſſe Miniftre udnævnes af Kongen paa ubeftemt. Tid og 
faae deres Afſteed naar der behager ham. De ere Statios 
nen anfvarlige for alle deres Forholdsregler og Handlin—⸗ 
ger, hvorimod Kongen ei ſom hellig Perſon fan fræves 
til Reanffab, Den dømmende Magt beftyres over hele 
Niger i Kongens Mavn og Partimonialjuftits er ubekſendt, 
undtagen i nogle” ubetydelige Zilfælde. Den førfte In⸗ 
fans danne Fredsedommerne  (Juftices of Peace, 
hvilfe Kongen efter Behag udnævner i hvert Shire. 
Deres Magt henhører dog fnarere til Politievæfenet end 
fil Domſtolene. De vaage over den offentlige Rolighed, 
modtage Klager, hæfte Forbrydere 2c. Den egentlige Ju⸗ 
ſtits forrette the Quarter Seſſions eller Great Inqueſts. Hvert 
Xjerdingaar forfamles nemlig Fredébommerne i hvert 
Grevſkab og ſammenkalde de (Cedfvoorne (che jury) 
hvilfe domme i -de af Fredsdommerne forebragte borgerlige 
og piinlige Sager. En Anklaget eller Cen af Parterne 
har Lov fil at proteſtere mod de Cedfvorne, hvorpaa andre 
m aae vælges, Cfterat Forſamlingen er ophævet, opløfes 
tillige denne Ret, Varigt er derimod Sherifeur Embedet 
i hvert Grevffab, Han udnævner de Eedſvorne og fulde 
byrder Dommene. Sfædernes Øvrigheder beftaae af en 
Major,… fom nogle Sfeder falder Bailif og 12 Aldere 
men. Majoren i London er altid Lord. Fra diſſe lavere 
Dom ftole gaae alle borgerlige Sager fil de almindelige 
Proceſſers Ret (Court ofcommon.pleas). de criminelleGager 
til Kings bench (den fongelige Bænk) faa faldet, fordi 
Kongen fordum havde Forfædet paa en ophøjet Bank; Fi— 
nantsfager gaae tilSfatfammervretten (court of the Exche- 
quer) der er forffjelig fra Skatkammeret, ſom ei tillige 
fan være Dommer og Part. Ale tre afgjøre i viſſe Tils 
fælde og i førfteInftans, og fra den førfte fan appeleres til 
Kings bench. Enhver af diſſe Retter har fire Dommere, 
hvilke tilfammen käldes Englands 12 Dommere. Den æld= 
fte, ſom har Forfædet kaldes i den førfte Ret Lord chief 
Juftice ofthe common pleas, i den anden Lord chief Juſtice 
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ef England den tredie Lord chief Baron, De øvrige Bifids 
dere iSkatkammerretten kaldes Barons of the; Exchequer, 
fordi de forhen maatte være Friherrer. Men diſſe høie 
Dommere demme ikke felv. De reiſe aarlig ligelom de 
gamle frankiſte Sendegrever omkring i Riget, nemlig tot 
Hver af de 0 Retstredfe.(Circuics),, hvori det egentlige Eag⸗ 
land er inddeelt og holde i Forening med de i2 Cenfvorne 
deres Sæder (che Aflizes) hvori afgjøres hvad der inden 6 
Maaneder bringes for dem. J Wales, fom har to Circu- 
its reiſe ei Dommerne felv men fire dertil beordnede Advo⸗ 
cater. Wed Siden af de trengvnte Oomſtole ſtaaer Cans 
celieretten(Court of Chancery) ſom unuderføger Beſvaringer 
over hine og er den eneſte, fom er i beſtandig Virkſomhed 
og dømmer uden Gedfvorne, fom den og er den eneſte, der 
har tov fil af udlægge Loveneefter Billighed, ba alle de 
andre fortolfe dem bogſtavelig. Til Cancellieretten børe 
alle Arvedelingsſagerz den har og Jurisdiction over fit 
eget Berſonale. Dette beftaaer af Storcantsleren, ſom 
har Forfædet, 12 Biſiddere (Mafters of 'the Chancery) fom 
ere Soctores juris, 6 Sekreterer (Clerks) og mange Subal⸗ 
terne. Overadmiralitetsretten dømmer i Havarie-, Bod— 
merie⸗ og andre Sager, ter angaae Soefarten; Overhof— 
marſchalsretten i genealogiſke og heraldiſte Stridigheder. 
J Skotland ere ligeledes tre høje Domſtole: den borgerlis 
ge Seſſion or College of Juftice med en Præfident og 14 Bis | 
ſiddere (Lords of the'Seflion), den criminelle (che juftice 
court). med en, Overdommer (Lord Juftice General) og 5 
Dommere, og Finansretten .(Exchequer Court) indrettet 
1707 efter den engelſte. Den hsieſte Ret i Storbrittani— 
en og Irland er Dverhufet, "Hvortil de fidfte Appellationer 
gaae« For det kunne Lorder alene tiltales i criminelle Sas 
ger. For det fremfsres Klager mod Miniftrene, Stadt— 
holderne ilGolonierne og andre CEmbedsmænd.: Underhufet 
er i flige Tilfælde den offentlige Anklager, og Kongens Be⸗ 
naadningscet ophører her. Blandt de Love, ſom henhore til 
Privatretten er che common Law, famlet af Eduarb Confeſſor 
af gamle fachfifte og danſte Vedtægter, Den blev forøget 
af Wilhelm Grobrer, ſom lod den overfætte paa Franſt og 
forbedret af Eduard 1fte,  Parlamenisbeffutningerne , 
jom have forandret mange Steder i denne £ov faldegStatute 
Law, Nogle Stæder have og locale Love (peculiar Laws,” by 
Laws), De criminelle Love ere meget ftrenge ofte gruſom— 
me. — Tiden har medført adffillige Misbrug i Henſeende 
til Folferepræfentationen; ſaaledes fender ubetydelige 
Byer, eller endog Cieren af et enkelt Vertshuus, hvor 
fordum en Stad har ftaaet, fom Old Sarum, Deputerede 
til Parlamentet, medens Sfæder fom Leeds, Birmingham 

- —øg andre mangle denne Ret, Man har ——— at 254 
; 2 
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Parlamentslemmer, altfaa næeſten de halve, vælges af ikke 
meer end 5723 Valgberettigede. Det er begribeligt at Be— 
ſtikkelſer ſaaledes let kunne finde Sted ved Valgene. Hvad 
Beſtikkelſer ei formaaer bevirker alle Slags Reuker. Kon— 
gen ſtreber ftedfe at fane Miniftre, der har faa mange Ven— 
ner i Parlamentet at de funne drive igjennem hvad de villes 
Derfor har Oppoſitionspartiet (det fom modſetter fig Mi— 
niftrenes Forholdsregler) næften ſtedſe Minoriteten: thi 
ſaaſnart Fleerheden hælder fil det, optager Kongen de vig 
tiafte Medlemmer af Oppoſitionen i Minifteriet og de forans 
dre da almindeligt meget hurtigt deres” politiffe Troesbe— 
Fjendelfe, En anden Hovedfeil ved den engelſte Forfats 
ning er de ubeſtemte Grændfer mellem Kongens og Natio-— 
nens Magt. Saaledes opkommer der hyppig Zvivl 
om en Gag er Gjenſtand foren Geheimeraade Beſlutning 

eller en Parlamentéact, Men om og Englænsernes politis 
ſke Frihed eier hvad de felv troe; faa have fe dog ef vig 
tigt Fortrin, Frihed nemlig tilat tale og ſtrive hvad de 
ville.  Dg denne Frihed er vift nof ei af liden Betydenhed, 
thi, den offentlige Mening og Enkeltes Domme er Defpoten 
ofte frygteligere end den ſterkeſte Oppofition. Hvor lidet 
en Konge af England. tør vove at tilfidelætte ben offentlige 
Dom, bevifer Stuarternes Exempel tilfulde, — Foruden 
denne hellige Rettighed og en Retsforfatning, der ſommer 
frieMæend,beſtagerBritternes perfonlige Frihed fornemme— 
lig i den Rettighed ifølge hvilken Fugen uforhørt maae brins 
ges i Fengſel. Denne grunder fig ſaavel paa magna charta , 
fom paa en ved Carl 2dens vilfaariige Dpførfel foranledi— 
get Parlamentsact 1679, af fine Begyndelſesbogſtaver 
faldet Habeas corpus. Statsreligionen i Storbrittani— 
en er den evangeliſt-reformerte, til hvilken enhver offent— 
lig Embedsmand ved en Religionseed maae betjende fig 3 
thi Catholicismen blev anfeet for det ſamme ſom Hengivens 
hed til det ftuartfie Huus. Derfor ere Catholikerne ude— 
iukkede fra Statsembederne. Den ſtotſke Kirke har ogſaa 
i fin. udvortes Form antaget Calvins Grundfætninger og 
kaldes den presbyterianſte. Ogſaa i England gives der 
mange Presbyterianer, fom dog i deres Grundfætninger 
afvige fra de ſtotſte Puritaner, Nonconformiſter, nu kald⸗ 
te (Proteſtant Diſſenters). Den herffende engelſte Kirke har 
beholdt det catholſte Hierarkie med Biſfkopper. Dens 25 
Biſkopper fiaae under Erkebiſperne af Canterbury og Port, 
20 under hiin og 4 under denne, Hiin har Rang for, 
denne ſtrax efter Lordcantsleren. - Biſkopperne have. fom - 
getftlige Lorder Mang over de verdslige. De vælges ligeſom 
ide catholſke Stifter, af Capitlerne, og have til Medhjels 
pere Archdiacons og Ruraldecans, Der gives i England 
9293 Sogne. Præften ved et Sogn med ftore Tiender, kaldes 
Rector, Ofte tildeles et ſaadant Embede en verdslig Pers 
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fon, fom Lader Embedet beftyre ved en faa kaldet Vicar, ſom 
han betaler derfor. Den engeljffe Mationalrigdom beroer 
deels paa Jordbundens Frembringelfer, deels og fornemmes 
lig paa Induftrie og Handel, Agerdyrkningen, fom let 
kunde underholde alle Englands Indbyggere er bleven meget 
opmuntret og er virkelig af. indfigtsfulde Landmænd bragt 
videre end noget andet Sted, men Manufacturer og Fas 
briker unddrager den for mange Hænder: der bruges for 
meget Lard til OQvægavl og de ſtore Goͤdseieres Jagtforly— 
ſtelſer; herfor er en aarlig Indforſel af Korn for 7 Mill. 
Pund Sterling nødvendig iftedet for at England for. 50 
Aar. fiden udførte >; af fit Korn. Af 30 Millioner Acrer i 
England og Walis regner mun 8 Mill, øde og 14 Mill. ere 
tilſtrekkeligt nyttet Land. Dog lider England intet Tab 
ved denne Kornindfsrſel, da der vintes tre Bange faa mez 
get ved Fabrikflid og Handel for Nationalrigdommen ſom 
ved Agerdyriningen.. Manufacturer og Fabriker beſtjefti— 
ge de flefte Hænder og have bragt deres Arbeider i alle Slags 
Føler og Metaller til en overordentlig Fuldkommenhed. 

. London, Birmingham, Mancheſter, Leeds og mange flereSte— 
derere i denne Henſeende berømte. — Den engelſteHandel er 
udbredt overalt, Englands infulariffe Beliggenhed og 
dens mange Havne, faavelfom dens forfrinlige Induſtrie— 
arbeider, bidrage færdeles meget til Handelens Fremme. 
or nærværende - Tid indføres i Storbrittanien aarlig ét 
Gjennemfnit for 30 Mill. Pund Varer og 1o Mill. rede 
Penge, hvorimod der udføres for over 40 Mill. Pund i Va⸗ 
rer og 6 Mill. rede Penge. Den udenlandſtke Handel er tils 
deels i Hænderne paa Handelscompagnier, blandt Hvilke 

… det fortrinligfte'er det oftindifte, Blandt de øvrige Com⸗ 
pagnier har det levantiffe og rusfiffe ei havt nogen betyde— 
lig Fremgang. Wigtigereer det afrikanſte, Sydſoe—⸗ og 
Hudfonsbugtielffabet, Den engelſke Gant, fom er grundet 
paa Actier, hører og til Handelsſelſfaberne. Det er en 
Gæddelbanto; den udgiver flere Papiirpenge end dens Ca— 
pital beløber fia til, hvorfor den og ved en Intrigue af den 
franſte Regjering, fom i Waret 1797 gjorde Bankens Cre— 
ditorer mistroiſte, kom i Forlegenhed, hvoraf den fun red— 
dedes ved de engelſte Kjøbmændé Patriotismus, der under— 
ſtottede den med Forffud. England har betydelige Colo— 
nier, fornemmelig i Oftindien og Amerika, ogfaa nogle 
i Afrika og ſelv paa Nye-Holland er Colonien Ny-Syd-Was⸗ 
les. De gamle Golonijer have en Forfatning, ſom ligner 
Moderlandets. Pranterne-danne ef Slags Parlament og 
Gouverneuren er i Kongens Sted. Den ubyre engelffe 
Nationalrigdom er imidlertid meget ulige fordeelt. Da 
de Rige anvende Storſtedelen af deres Penge paa den uden=: 
Iandffe Handel, Colonierne og Statspapirerne, have én 
for Deel Mennefer Intet af beftile. Deraf de mange 
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Fattige i England eg de mange Udvandringer, Den hele 
Maſſe af den brittiſte Nationalindkomſt beregnede man i 
Aaret 1810 fil 132,470,000 Pund. De rede Penge Tan man 
anflaae til 100 Mill. Po. Af de ovenanførte 132 Mill. 
erest nødvendige til Nationens nødtørfrige Underholdning, 
faa deri Fredstider bliver et Overſtud af 81 Mill, —Natios 
nalgjelden er deels funderet, deels ifte funderet. J Førfts 
ningen blev enhver nye Gield, ſom contraheredes, fundez 
ret påa en nye paalagt Skat, teter til en Skat, der et 
maatte anvendes til noget andet end til at betale Renterne 
af denne Gjeld. Formedelſt denne Indretnings Ubegvems 
melighed bleve 1787 alle diſſeTaxter forenede i den faa kald— 
te confoliderede Fonds, der nu dæffer Renterne af al funs 
deret Gjeld. Beviſerne fer denne Gjeld hedder Stocks og 
give3 Pct. Fonden forøges ved en nye Taxe, ſaaſnart 
enten nye Øjeld contraheres eler en gammel endnu ei fun⸗ 
deret, funderes: Skjondt man under en Krig ei fan tæenke 
paa nogen virkelig Formindſtelſe af Gjelden afhetales dog 
aarlig noget af Gjelden for af vedligeholde Statscrediten. 
Aar 1717 vandt man et betydeligt Overſtud ved at nedfæt= 
te Nationalgjeldens Renter til 5 fra 6 (fiden til 3) og deraf 
dannede man en fyntende Fond (finking fund): denne var 

EEG GOG rd 

1785 ſteget fil' tre Mill. aarlig Indtegt. Nu faaer ben ” 
foruden andre Zilfrød aarlig I Mill, af den cenſoliderede 
Fond. — Taxterne (Skatterne) ere enten aarlige, ſom 
hvert Aar paa nye maae bevilges eller permanente, der ere 
bevilgede for ſtedſe. Til hine hørte førhen Malttarten og 
Landtarten eller Grundſkatten. Denne er af Pitt: 1798 
gjort permanent paa 20 Mar, eller rettere forudfolgt og 
og anticiperet, Den udgjør for England 1,997,763 Pund 
og for Sfotland 48000. De gamle permanente Skatter 
ere Tolden, Acciſe, ſtemplet Papiir, Vinduesſtatten, 

fat paa Hyrekarether og Penſionsſftatten. Blandt de 
nyere Sfatter, fom Krigen har frembragt, er Indfomft- 
eller fom den nu hedder, GCiendomsikatten. beſtaaende af 
Jo Pct. af enhver Indkomſt ever 200 Pd. og, en ringe 
Xfaivt af enhver over 160 Pad. Hertil Tommer en 
en utallig Mængde Skatter paa alle mulige Luxus⸗ og Con⸗ 
fumtions Gjenftande. Den engelffe Soemagt er ſteget 
fil en uhyre Højde eg beſtod 1803 af over 1000 Krigsſtibe, 
hvoriblandt 255 Linieffibe, 38 Skibe paa 50 Kanoner og 258 
Fregatter. "Denne uhyre Flaade er deelt i tre Eſtadrer af 
forſtjelligt Flag og forſtjellig Rang nemlig det røde, hvide 
og blaag. Londarmeen beftod famme Aar af 204,815 Mand 
regulære Tropper, foruden 24781 Mand Artillerie, 25023 
Mand Voluntair Cavalerie, 261,821 Voluntair Infante— 
rie, 9825 Mand Voluntair Artillerie og 77,164 Mand Mi⸗ 
lits. Baade Sse- og Landmagten er ſiden Krigen. ſtark 
reduceret: Da den brittiffe Conſtitution ”ei. tillader 
Tvangsmidler vedHverving ell erConſcription, faa lønne Ar⸗ 

N 
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meen overordentlig vel. En Gemeen erholder daalig 1 
Gfilling., en General aarlig 2074 På, en Generalli ffimus 
3157. Pd. ⁊c. 

Engle. Under Artiklen Dæmonologie er viiſt paa 
hvilken Maade Læren om Engle er kommen ind i Chriften= 
bommen; her ffal vifes, hvorledes den er uddannet, -Man 
forftaaer ved Engle et Slags gode Aander, der fraaeingies 
re Forbindelſe med Menneffene. Alerede den jsdiſte Tbeo⸗ 
logie ſtjelnede imellem forſtjellige Claſſer af oem, men 3ns 
gen har faa neie vidſt af claffificeredem, ſom Forfatteren 
af tet himmelſte Hierarchie, hvilket man tilffriver Diony⸗ 
fius Areopagita. Efter Nogles Mening bleve de ſtabte 
Fænge før den fynlige Verden, efter Antre paa famme Zid 
jom 9 mmelen-øg Jorden, -paa den Tid Gud ſtabte Lyſet 
og Guds Aand fvævede over Vandet. Deres Forretning 
er af tjene Guddommen, der bruger dem til at befordre 
go>e Henſigter, tilat foremaae hele Nationer og Riger, fil 
enkelte Menueffers Beſtyttelſe ꝛc. De fænfes ſom Aander 
med ef etheriſt Legeme, hoilket blev antaget paa Synoden 
i Ricæa.(787); Synoden i Literan 1215 modſiger dette og 
antager at de ere ulegemiige: De, der anfee Legemet blot 
for en Byrde eller et Fangſel for Sjelen og gjore fig ef fyn: 
derlig høit Begreb om rene Aander, anfee Englene for flis 

ge, og forklare deres Aabenbarelſer af den Evne vilkaarlig 
et antage mennefkelig Sktikkelſe; andre, der ei troe den 
aandelige Natur mindre fuldkommen ved Legemet, tillægge 
dem dette. Gom endelige Væfener maae de og -have et 
Opholdsſted. De Gamle, der foreftillede fig Himlen, ſom 
en fior blaae Sal, hvori Gud boede med Englene, havde 
ingen Vanffelighed hermed; andre, der froe Engle, anta— 
ge at de boe uſynlige blandt Menneſkene. Hvad deres 
Navne angager, faa fader ben catholſte Kirke kun de tre $ 
den hellige Skrift forekommende Michael, Gabriel og Ras 
phael gielde. Blandt Aldebertus's Kjetterier, ſom bleve 
fordømte paa en Synode i Rom 704 under Pave Zacharias, 
var og det,” han havde anraabt Engle under ubeljendte 
Navne, fom Uriel, Raguel, Tubuel 2c. Der erflæredeg 
udtrykkeligt af dette ei var Mavne paa Engle, men paa 
onde Aander, fom han havde anraabt om Biſtand. De 
nyere Catholiker have dog ei befymret fig herom, men 
tillagt Englene Navne,” 

Enkauſtik, Vormalerie, opkom uvaatvivlelig af 
de Gamles Skik at ſtrive paa Vortavler. Men Bortavlers 
ne fil Tegnaing maatte være anderledes end be til Skriv— 
ning, thi def med Jordfarve blandede Bor var ei tyndt eg 
ſydende, men en tyk Maſſe ſom derfor maate udievne med et. 
hedt og fladt Redſtab. Dette kaldtes hos Grakerne Keſtron, 

— 
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hos Romerne Viriculum eller veruculum. Fremgangsmaaden 
med den hede Griffel pag det farvede Vor kaldtes Enkauſtik 
af det græffe evxa:ø, Jeg bræender ind. Siden fik dette Ord 
en ftor Almindelighed og brugtes ei alene om Vormalerie 
paa Zræe, Muure, og Elfenbeen, men og paa Leerfar, paa 
Metalarbeider, hvor Guld eller Sølv blev lagt paa elleve 
ſmeltet ind, deguden om Alf, hvad der bley forgyldt eller 
forfølvet i Ilden, hvilket man kaldte Gulde fellerSølvens 
kauſtik. De Nyere kaldte Porcelainmalerie og. Emaille 
Enkauſtik og: med ſamme Ret fan man falde Middelalde— 
rens Glasmalerie,, fom man finder paa Vinduerne af de 
gothiſke Kirker, ſaaledes. Det følger af fig -felv, at dette - 
hav tun liden Lighed med de Gamles Vormalerie. Om dets 
te vide vil Grunden meget lidet, Prinius (H, N. 35. 11) 
beretter os kun at der gaves et tredobbelt Slags. Daa 
den førfte Maade bley Voxet fmeltet, blandet med fiint ve- 
ven Jordfarve faamegen det kunde modtage, hvorpaa denne 

Maſſe blev lagt paa Træe elier Muur med det bede Griffel. 
Afkjolet var dette den Grund, hvorpaa Tegneren med en 
ſpids Griffel indgravede Linierne, og ſaaledes var def 
egentlig ikke Maleriet, men Voxgrunden fom blev ind— 

brændt og denne Indbrenden gav Maleriet fun uegentlig 
Mavn af Enkauſtik. Om den anden Maade af indbrænde 
padElfenveen herſkede længe de meeſt vildfarendeMeninger. 
Den rigtigſte fynes Profeſor Grund i-Florente, ber ſelv 
gav fig af med enkauſtiſt Malerie, at have havt. Da man 
havde bragt Kunften til nogen Fuldkommenhed paa Zavler 
af haardt Box vilde man gjøre dette Arbeid i det mindre 
paa Gifenteen, fom dengang. flod i.bøi Voerdie. Elfen— 
beenstavler bleve derfor overtrukne med fort eller rodt Bor, 
og Tegningerne bleve indgravne deri med Griffelet, da man 
troede afde ville tageTig bedre ud paadethvide glatteElfens 
been. Den tredie Maadeer at paamale Vandfarver med 
en Penſel. Om Maaden, hvorpaa dette ſteedte, ere ogfaa 
Meningerne deelte, da efter Nogle Voxets Oplegning ſteed⸗ 
te ved Std efter andre ved Wand, Rimeligt ſynes det aft 
Boret blev vaadt opleft, Farverne blandede dermed og poa⸗ 
malede med en Penſel, hvorpaa det Hele fuldførtes ved 
Flid, hvorved dette Slags Malerie blev fil Enkauſtik. — 
Efterat Vormaleriets hele Kunft havde været tabt fra 
Det fomte Aarhundred, fornyedes det igjen i Midten af 
det forrige Aarhundred ved Grev Caylus, 1752. Lis 
geledes have Bien og Bertſcher gjort Forſog af dette 
Slagé. 

Ennius (Quintus) een af de beromteſte romerfÉe 
Digtere fra den ældre Tid og en Efterligner af Græfer-= 
ne, Han var født i Rudice i Calabrien 239 f. Chr, . Cas. 
to Cenſorius lærte at Fjende ham i Sardinien, blev 

— 
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hans Diſcipel og bragte ham tilbage med fig til 
Rom, dahan fem Avæftor vendte tilbage kfra Af— 
rika. I Mom erhvervede han fig de mécft anſeete Mænds 
Venffab og underviiſte i det Græffe. - Med ſtore Indfigter 
idet græjffe Sprog og Litteratur forbandt han nøie Be— 
kiendtſtab med det oſciſte og latinffe Sprog, hvorved fang 
ftøre Indflydelfe paa det Sidſtes Dannelſe blev mulig, 
Han forføgte fig næften i alle Urter Poeſie og efterlignede 
Græferne'fnart mere fnart mindre. Saaledes fÉrev han 
fit. epiffe Digt. Scipio; romeirfie- Annaler 
fra de ældfte Tider i Herametre, 38 3 ; Tragoedier og 
Comoedier, af hvilke der endnu ere nogle Fragmenter filos 
pers, Satirerog Epigrammer ſamt Overſettelſer. Hans 
Fortjeneſter af ret romerffe Sprog og Proſodie bevirkede 
at Romerne betragtede ham ſom deres. Poeſies Fader (Ho- 
rat. ars poet.) Heſſelius bar ſamlet hans Fragmenter (Amſt. 

. 3707 4.) og tilføjet Cfrerretninger om fane tiv. 

Enfemble, det Sele uden Øenfyn til dets enkelte 
Dele. Naar man ved Bedommelſen af en Gjenſtand af de 
ffjønne Kunfter, feer til Virkningen, ſem alle Dele famt= 
lig gjøre paa os uden-at tage Henſyn til det Entelte, ſtger 
man: Enſemblet er godt iagtaget eller ei. Ofte er det 
Tilfældet i Værfer af Kunften at Virtningen af det Hele er 
Hovedhenfigten, sf. Cr. i viſſe Lantiffabsmalerier, hvor de 
enkelte Gjenftande flet intet Indtryk gjøre, men tilſammen 
give en ſtjon Udſigt. Omvendt gives der Varker, hvori 
det enkelte er Hovedſagen f. Er. ofte Comoedier, hyor det 
Hele ei er fynteriig Opmærffomhed værdt, men dog vigtigt 
for de enkelte Characterers Skyld. 

Entre falder man med Magt at beftiae er SFib i 
i aaben Søe for af-bemægtige fig famme. Det angribende 
Skib hænger fig ved Hjelp af Entrehager faft til der fiendts 
lige; Mandſtabet ſpringer over- paa famme for at tvinge 
det andet tit Overgivelfe. Entren bruges almindelig fun 
af Capere og Corſarer imod Koffardieſtibe, ſom for def mes 
fte fun have lidet Mandffab cg faa eller flet ingen Kano— 
ner. Ved Krigsſtibe er det fædvanligere at afgjøre Kam— 
pen ved Kanonild, Entregsreneren lille Haandexe fom 
man ved Entringen betjener fig af til Haandgemæng cg til 
at ſonderhugge Touge. Den ér paa den ene Side dannet 
fom en Øre, paa den anden ſpids. 

Enthuſiasmus, Segeiftring, Henrykkellſe eler 
en vis ophøjet overordentlig Sjelens Virkſomhed, ved hvjt- 
ken alt er i ujædvanligBevægelfe, Enthufiaft kalder man 
derfor den, ſom af viſſe Gienſtande let bringes i Be⸗ 
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geiftring, Dog tages dette Ord næften altid i en god 
Mening. 

Entomologie, Zærenom Inſecterne. Ent o m os 
Tog, en Inſectkjender; Enthomolither forftenede Ju— 
ſecter. 

Envoyes ere Geſandtere af anden Claſſe. Tite— 
len Envoyé ordinaire er ei længer brugelig; man ſtjelner 
mellem Envoyé, Envoyé extraordinaire og Envoyé extra- 
ordinaite et plenipotentiaire, hvilken fidfte ev den meeft 
udmerkede. 

Eonde Beaumont (Charlotte Genoveva) Thi⸗ 
motheée af) berømt under Navnet Chevalier d'Eon, fedti 
Tonnere den sie Oct 1728, var merkéardig blandt fit Kjøn. 
Forwælarene ønffede af have en Gøn, hvorfor de ſtjulte hens 
des Kjøn, flædede og opdrog hende fom en Dreng. Hen— 
Des nåturlige Egenſtaber underſtottede Forældrenes ſyn— 
der!ige PHnſte. Hun blev Retslærd, kongelig Cenfor, Delt, 
Gefandt og politijt Skribent. Da hun t Paris, hvor hun 
blev opdragen hos en Tante, havde ftuderet Jura, blev 
hun Parlamentsadvocat. Hendes Talenter bleve fnart bes 
Tjendte for Prindfen af Conti, fom dengang havde Forfædet 
i Ludvig 15des geheime Miniſterium; han troede hende 
ifær ſkitket fil diplomatiſte Forretninger og foreflog hende 
hertil for Kongen. Nu begyndte d'Eons glimrende Løbee 
bane, 1756 blevhun ſendt til Petersburg med Chevalier 
Douglas for at bevirke Udfoning mellem GHofferne. D'Eon 
var heldia: følgende Aar bragte hun en Alliancetractat 
tilveie mellem Frankerig og Rusland fil Verſailles, og 
24000 Rufjer ffuide forene fig med de franſte og oſterrigſtke 
Armeer imod Frederik den ftore, Eon overleverede ogſaa 
Maria Thereſia den førfte Plan til den rusſiſte Armees 
Feldttog ogh Ludvigigde den rufjiffe Ratification af Fordra— 
get den Zote Dec. 1758 og af Sseconventionen mellem Rus⸗ 
land," Sverrig, Danmark og Franterig imod England, 
Syvaarskrigens Udbrud gjorde d'Eon til Helt, Hun ſtjulte 
endnu ſtedſe fit Klon, fom kun Kongen kjendte, og fulgte 
Marſchal Broglio ſom Generaladjutant i Marken. J 
Fræfningen ved Ultrop blev hun faaret; hendes Forbindel— 
fe ſtedte uden at hendes Kjøn blev opdaget; ved Dorte red— 
dede hun Krudtvognene midt under den fjendtlige Ild. 
Marſchallen og hans Broder Greven af Broglio agtede begs 
ge Generaladjutantens Fortjenefter og ved dem erholdt 
d'Eon Secreteriatet ved Fredsunderhandlingerne, der vare 
aabnede iLondon og lededes afpertugen afNivernois.D'Cong 
Stilling var ofte meget critifÉ, thi hun ſtod midt imellem 
Hertugen afChoiſeulsogBroglios modfaftePartier,men hen« 
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des Klogſkab og Duelighed førte hende lykkelig over hver 
Rlippe cg vandt Kongens Fortrolighed ien ſtedſe høiere 
Grad. Ei mindre yndet gjorde hun fig ved Hoffet i Lon⸗ 

"Don, ſaa Georg 3die imod al Gædvane valgte hende for af 
overbringe Matificationen af Fredsbetingelſerne fil Paris— 
Ved denne Leilighed tilftod Ludvig 15de hende den hellige 
Zudvigs Kors og paalagde hende umiddelbar at ſendeham 
Efterretninger fra London. Hur blev franſk Reſident, 
ja endog. befuldmægtiget Minifter i Hertugen” af Niver— 
nois Fraværecile, og denne Poſt vilde hun ei opgive efter 
Grev Guerchis Ankomfi i denne Egenſtab. Fsr at krenke 
denne lod hun Endeel af de Breve og Memoirer, fom vare 
denne meddeelte, trykke. Ved dette uforfigtige Skridt bles 
ve de meeſt anferte Mænd og felv Miniſtrene compromit⸗ 
terede; Con blev affat og var bleven heftet i London og 
braat iiBaftillen,. hvis Kongen ei felv-havde advaret hendes 
For af formilde hende, vilftod han hende entog en Penſion 
af 12090 Livres. J Varis var hendes Undergang beflut- 

tet. " Hertugerne af Choiſeul og Praslin, ſom havbde vils 
liget ten haanlig Fred, vare alt for intereſſerede ved Be—⸗ 
ftyrelfen af det. franſte Geſandtſkabi Condon. D'Eon pas—⸗ 

ſede ei til deres Syſtem, og Grev Guerdi blev udfeet til 
hendes Efterfolger. D'Eon maatte ftyrtes og herpaa are 
beidede Hertugen af Choiſeul ven Emigrerier,  Praslin ved 
Forhaanelſe cg Grev Guerft ved Bold. Hun blev Faldet 
tilbage, men, da fun ei havde Lyſt tilat Tade fig indfpær- 
re i en Feſtning, vægrede bun fig ved at -gane- tri Franke— 
rig. Hun fjendte Kongens Svaghed og vidſte hvor let bun 
Tunde blive opofret Miniſtrene. Saaledes farte hun fig i 
London i en ſand Inſurrectionstilſtand mod fine Fiender, 
og udviklede derveden Fiinhed, Driſtighed og Menneſte— 
kundſtab, der gjøre hendes Aand og Hjerte lige ſtor Ære. 
Hun fmigrede Hertugen af Choiſeul, bød. Hertugen af 
Praslin Spidſen. Grev Guerchi angreb hun modig, Brog— 
liv gav hun efter for, mod Georg 3die vifte hun en dyb 
Mrefrygt og vifte den hoieſte Agtelfe for Engiændernes Se— 
der oe Indretninger; men i enhver Stilling viffe hun tilli— 
ge en urokkelig Troffab mod fin Konge, fom hun vedblev 
atcorrefpondere med. Hun: bevifte at hun var født for 
den diplomatifée Bane, Nu fom det Hieblik, da hendes - 
KRjøn ej længere kunde være nogen Hemmelighed. J Rus— 
land havde man førft fattet Mistanke, i London brev dens 
ne endnu ſandſynligere. Ludvig 15de, der faae fin Hemme⸗ 
liahed i Fare, men et vilde ſynes at vide noget herom, be— 
falede Generalſekreteren i det geheime Miniſterium at 

- underføge Sagen og give. Gfterretning derom. Dreuet 
begav fig fil London og opfordrede Chevalier d'Eon at dos 
Tumentere Sandheden. D'Eon ſaae ben kongelige Ordre 

og aabenbarede til hvilket Kien hun horte. Efter denne 
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Opdagelſe fratog man hende alle Geſandtſkabspapirer. 
Da hun maatte udievere Kongens. Papirer, fagde hun: 
Beretter Kongen, aft min Dyd, ſom Qvinde er ligefaa 
urokkelig fom min Troſkab ſom Politiker, at Jeg evig vil 
gjemme Crindringen om hang Majeftæts Ordrer; Jeg ſtal 
albrig ophøre at være franff.'” Ludvig 16be faldte hende 
tilbage til Paris, hun ankom der 1777, beundret af Eng⸗ 
land ſom af fit Fedreland. Dog maatte hun nu aflægge 
fin Mandsdragt. Hun betragtedes ved Hoffet for et Phoe⸗ 
nomen; i Damernes Kreds talte hun fom en Viis, og uds 
tryite fig ftedfe meget paſſende, ment en Mands Tone, ; 
hvilken hun aldrig funde aflægge. Aar 1792 ſtrev hun til 
den lovgivende Forſamling og forlangte en Plads ved Ar—⸗ 
meen med Tilladelſe at bære fin forrige Dragt. Hun døde 
1795 næften i Rød. Kort i: Forveien havde bun afflaaet 
den betænkelige Forretning at redigere Londoner: Gabi- 
nettets diplomatifte Actſtykker paa godt FranfÉ, " Hendes 
Skrifter ere udfomne i 13 Bind 8. 1775 under Titelen: 
Loisirs du Chevalier d'Ekon. Blandt dem er ifær hendes 
„Memoires“ mærtværdige for Diplomatikerne formedeſſt 
de Efterretninger, deri gives om Forhandlingerne mellem 
Hofferne i London og Paris. (tandet meget mærkværdigt 
Skrift er: Des penfees fur le -célibat et les maux, qw'il cau- 
fe ala France. Hun har og ſtrevet om Rusland og dets 
Handel med England; om Englands amerikanſte Befiddel: 
fer og om Frankerigs Stilling i Indien. 

E 08 Gudinden for Morgenrøden (fee Aurora). 

Epacter kaldes 1) de I1 Dage, ſom Solaaret har 
flere end Maaneaaret; 2) i Tidsregningen de Tal, ſom til⸗ 
fjendegive hvor mange Dage den fidfte Nymaane haver for- 
ud for Aarets. Begyndelfe: Indfalder f. Cr. den ſidſte 
Nyemaane for Nytaarsdag den 16de Dec. fom i Aaret 1800, 
faa ér Epacten 15, Falder Nyemaane iſte Jan. ſelv, faa. 
er Epacten for dette Aar Nul og tilkſendegives i Kalende— 
ven ved'en lille Stjerne. Man indførte bem for deſto let— 
fere at beregne Paaffe; men de bleve forkaſtede 1700 ved de 
evangeliffe Stænders Calenderforening, og til Paaſtefuld⸗ 
maaneds Beftemmelfe foreſtreves umiddelbar den aftronos 
miffe Regning efter de rudolpbinffe Tabeller; hvorfor de 
bevægeligerFejte af den forbedrede Calender i mange Aar 
afvige fra den gregorianſte Calender. 

Epaminondas en berømt thebanſt Feldtherre 
ber for en kort Tid hævede fit Fædreneland til den hoieſte 
Grad af Magt og Lykke. Født af fattige Forældre levede 
han ubekjendt til fitgo Aar. Han nød imidlestid Unders 
vilsning af Pyt hagorceren Lyſis, der begeiſtrede ham til 
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"de høje Ideer, ſom ſiden forfjennede hans Liv. Han 
tragdde førft offentlig frem i Sparta, hvorhen Thebanerz 
ne havde fendt ham tilligemed nogle andre efter Lacede mo— 
nernes Forlangende for ved Underhandlirger at bringe sen 
Krig tilende, der alerede var udbrudt imellem Staterne. 
Her vifte han ligefaa megen Værdighed ſom Veltalenhed 
og afflog med Beſtemthed at give Stip paa Thebens Her— 
redømme over Gtæderne i Bocotien. Krigen blev fortſat 
og Epaminondas fil ODveranførfelen over Thebanerne. 3 
Spidſen af 6000 Mand fÉulde han fægte mod en dobbelt 
jaa ftor fiendtlig Hær. Man forfyndte ham et ugunftigt 
Udfald, men han lod fig ei afffrætte fra af vove et Slag 
ved Leuktra. Selv gjorde han Hovedangrebet paa den 
fiendtiige Vhafanr medens hans VenPelopidas iSvidfen af 
den hellige Skare fog den i Flanten. Spartanerne miftede 
dereg Konge Cleombrotus med 4000Mand og maatte romme 
Valpladſen. To Xar efter bleve: Epaminondas og Pes 
lopidas udnævnte til Bøotarher. Epaminondas frængte 
ind i Peloponnes, bevirkede et Frafald af adffillige med Las. 
cedæmon forbundne Stæder og ſonderbrsd Meſſeniernes 
Aag og opbyggede deres Hovedſtad. Derpaa vifte Cpainis 
nondas fig i Spidſen af en falrig Hær for Sparta, hvilfen 
Stud dog Ageſilaus forfvarede faa dueligt aft Epaminon— 
das maatte forlade den: og da Vinteren nærmede ſig og 
Athenienſerne havde erflæret fig mod Thebanerne, traf han 
fig tilbage efterat have ødelagt Lakoniens aabne Land. J 
Theben blev han anklaget fordi han ſaavelſom Pelopidas 
havde beholdt Bootarchatet imod Loven fire Maaneder over 
eet Aar. ,, Vel, fagde han, Jeg har fortjent Døden, dog 
forlanger Jeg følgende Indførfft paa min Grav: Thebaz 
nerne lod henrette Epaminondas, fordi han tvang dem 
til ved Leuktra åt angribe og overvinde Lacedemonierne, 
fom de forhen ef havde turdet fee under Øjnene, fordi 
han reddede Fedrenelandet og befriede Grækenland, fordi 
Thebanerne under hans Anførfel beleirede Lacedæmon, der 
maatte være fornøiet med at undgaae fit fuldkomne Fald , 

- fordi han igien opbygaede Meſſene og forſynede det med 
ſterke Mure.“ Diſſe Ord vakte en almindelig Enthufiasz 

' mus for ham, faa han blev frikjendt. Efter at han havde 
befriet Pelopidas, ſom var bleven fangen af, Zyrannen &t 
Pheræ, fortfattes Krigen mellem Sparta åg Theben. Cpas 
minondas rykkede igjen ind i Peloponnes og vifte fig pluds 
felig for Sparta, ſom hån troede blottet for Soldater. 
Men Agefilaus havde faaet Efterretning om hans Fog og 
var færdig at modtage ham.” Thebanerne trængte vel midt 
ind i Sparta, men Borgernes kjekke Forſvar tvang. dem til 
igjen at drage bort. Derpaa drog Epaminondas med 
33000 Mand ind i Arkadien, Hvor de forenede Spartaner 
og Athenienſer ſtode ſamlede. Her kom det til det berømte 
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Slag ved Mantinea. J Spidſen af den ene Floi ſtyrtede 
han imod ben lacedæmoniffe Phalanx, og flog ben paa Flug⸗ 
ten, men blev i det famme ſaaret aj et ſiendtligt Kaſteſpyd 
i Bryftet. Efter en haard Kamp veddevte Thebanerne ham 
og hans Skjold. Paa den anden Fløi var Slaget uaf> 
gjort og begge Parter havde paa Efterretningen af Epami⸗ 
nondas's Død trukket fig tilbage efterat have opreiſt Sei— 
erstegn. Epaminondas levede vel enduu, "men. tægerne 
havde erklæret, at, ſaaſnort man drog Jernet ud af Saa⸗ 
ret maatte han døe. Da man brågte ham Efterretning 
om Seieren, udbrød han: Jeg har levet længe nofi og 
trak [elv Spydſtumpen ud af fit Bryſt. Hans Venner Éiaz 
gede, athanei efterlod nogen Børn. Jeg efterlader fvas 
rede han, to Døttre, Seirene ved Leuktra og Mantinea ſom 
frulle gjøre mit Navn udøveligt. Paa Balpiadfen oprettes 
des ham to Mindesmærter. Man rofer ligefda meger hans 
Seders Reenhed, hans Godbed og Blidhed, ſom has 
Feldtherretalent. Hans Udeſtikkelighed beviſte han ved fin 
Xrmod ;. denne var [aa ſtor at han fun havde ven Kaj pes 

Epaulette, Skulderbaandet paa Officiererneg 
uniform. Epauletter have deres QOprindeilfe fra Ludvig 
14des Tider, Under denne Konge bar man Kaarden i brede 
Bandelerer, der hængte over den hsire Sku der og tit vas 

re meget prægtige, De bleve befæftede paa Skuldren 
ved Cpauletter hvilke man ſiden beholde fom en Pry— 
delle, 

Eyte (Charles Michael, Abbé del”) ved fit de Døve 
ſtummesOpdragelſe og Pleie helligede-Liv, Menneſtehedens 
Velgjisrer, var fodt i Paris 1712. Hans Fader, ſom var 
kongelig Architekt, gav ham en omhyggelig Opdragelſe 
og paalagde hans Tilboielighed fil den geiſtlige Stand ins 
gen Tvang. Biffoppen af Troyes udnævnte ham tit Cas 
pitular. "Dette gav ham Leilighed fil paa det inderligſte 
at forbinde fig med Soane, dog ffal han være bleven. ſu— 

fpenderet, da man beffyldte ham for vrang Lære, Ved 
denne Tid levede fo dovſtumme Piger i Paris hos deres 

Moder; deres indtagende Skikkelſe, den Forſtand de vifte ,, 

Moderens Kummer, der faae dem fordømte til evig Taus— 

hed, bragte ham paa den Idee at anvende fin Tid pag af 
fEaffe bem Midler til at meddele fig, Før ham havde Wal— 
lis gjort nogle Forføg at meddele de Døvftumme Andres 
Tanker. Det famme havde Ponce, en fpanfE Weiftlia og 
efter ham en Læge Amman prøvet. Ogfaa Pereyre beſtje f⸗ 

tigede ſig i Paris med ſamme Gjenſtand: men Abbed 
2'Cpypée, der nu gandſte opofrede fig be Dovſtummes Under— 
viisning og oprettede et Inſtitut, der gjorde ham berømt i 
i hele Curopa, overgik fnart fine Forgjengere, Talrige 

W 
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Diſciple erholdt under ham de nyttigſte Kundfkaber og fat- 
tes iſtand til at meddele deres Tanker, Man ſaae dem, der 
forſtode fer ſorſtjellige Sprog, andre, fom bleve grundige 
Mathematiter og atter andre, fom vandtPriſer der vare uds 
fatte for poetijfe og littera ire Verker. "Uden alUnderfiøts 
telſe beftreed den mennefÉetjerlige Lærer Omkoſtningerne 
ved fit Inſtitut alene med en aarlig Reate af 12000 Livres 
Han nægtede fig Alt for ar hans Difciple er ffulde mangle 
noget, Den haarde Vinter 1788 undværede han. endug 
Brænde og Klæder, fom han behøvede, Da Keifer Joſeph 
den kom til Paris ſtjenkede han Abbed £'Epéeg Underviis⸗ 
ning ſin Beundring, men endnu mere hans Simpelhed— 
Han bad om Silladelfe at fente en talentfuld Mand til 
ham, der kunde udbredeOpfindelſens Gelgjerning til Tydſtk⸗ 
land. Aar 1780 lod den rusſiſke Keiſerinde ham hilſe ved 
fin Geſandt og tilbød ham en anſeelig Forering. Siigde 
Keiferinden, fvarede Abbeden ham, at Jeg ingen penge 
modfager, men, hvis mine Beftræbelfer have nogen For— 
dring paa Agtelſe, faa er mit eneſte Onſte, af hun af fit 
vidtløftige Rige fender mig en Døvftum til Opdragelſe. 
Hans ubefænfjomme Iver i en Døvftums Anliggende, hvils 
fen han anfaae for en forffudt Søn af Grev Solar, havde 
nær været ſtadelig for Uſkoldigheden. Den endelige Dom, 
ſom paafulgte 1792, erfjendte vel Uſtyldigheden, men fors 
bød den Døvftumme at føre Navnet Solar for Fremtiden. 
Denne Begivenhed gav Anledving fil et. beljendt franſk 
Drama, fom Kotzebue bearbeidede. Abbed L'Epée opleves 

de el Sagens Udfald, men dode i Paris i Febr. 1790. 
Hans Efterfølger var Abbed Sicard. Vi have af ham 
følgende Skrifter: Rélation de la maladie et de: la guériTom 
de Marie Anne Pigalle, 1759 og la veritable maniére d'in- 
ftruire les ſourds et meuts, confirmée par une, longue ex- 
périence. 

Epennay, en Sfad f det franſke Dep, Marne ved 
Sloden af famme Navn, ei langt fra Reims med 750 Huſe 

og 5000 Indb. Dette Sted er ifær mærfværdigt, fordi. 
det er Hovedſtedet for Handelen med fiin Champagne, ſom 
ſendes herfra i overmande ſtore Qvantiteter tilalle Verdens 
Kanter. JKielderne hos det enefte Handelshuus Moet 
finder man ſtedſe et Forraad af meer end 500000 Bouteiller. 

ve t 

Ephemerider kaldes Skrifter, hvori Data op⸗ 
tegnes efter Dagenes Orden, Tidender og andre periodiffe 
Blade, Skrifter, hvori Veirliget for hver Dag er opteg— 
net 3 ligeledes aftronomiffe Tavler, hvorpaa Stjernernes 
daglige Stilling og Himmellegemernes Forandringer findes 
optegnede. Ephemertifi er hvad der fun varer gen Dag. 
Eplhhemeroni Plantelæren, en i det ſildige Efteraar blom⸗ 

rr ME 2 NÅ EM see SEE ne 
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ſtrende Giftplante. I Dyrelæren ere Ephemerer 
Døgnfluer. Der gives nemlig fmaae Fluer eller Myg, der 
have en faa fort Zilværelfe, at flere Slægter fødes- og døe 
paa gen Dag 

Cyhefus, Foniens Hovedſtad, var Engang Mid—⸗ 
delpunktet for hele Foraſiens Handel, hvortil dén meget 
rummelige Havn færdeles bidrog. Omendſtjondt Ødelæg? 
gelſer og Jordſtjelv flere Gange forftyrrede den, bragtes den 
dog cp igjen, Den bavde flere udmerkede Bygninger; forz 
trinliaft var det mefem Havnen og Staden liggende og til 
Verdens Under regnede Dianas Tempel eller Artemiſien, 
ſom hvis førfte Bygmeſter Chereſiphon eller Kteſiphon nævs 
nes. Det var af jonifEByagqemaade, Lilleafiene forfamlede 
Fork frulle i 220 Aar have arbeidet paa dette Tempels Byg⸗ 
ning, hvis Lengde var 425 Fed og ſom var prydet med 127 
Sgiler, hver 60 Fod høi. Mærfværdige vare og de deri 
værende Billedfføtter og Malerier af ve beromteſte greſte 
Meftre. Ved Plinius's Tid var det ødelågt 7 maaſtee 8 
Gange, blandt åndre aften berygtede Heroſtrat, 356 Aar 
før Chr. Fodſel, der ſtak det Brand for paa denne Maade 
at forevige fit Navn. Desuagtet opbyggedes Templet af 
Epheſerne paa nye prægtigere end før; de gave ci blot des 
res Penge hertil, men Quinderne endog deres Smykker. 
Ja Begjerligheden efrer at forevige fig ved dette Vært af 
den fÉjønne Kunſt var faa flor, at de affloge Alexander 
den ffores Tilbud at befale alle Omkoſtningerne, naar de 
vilde tillade ham at fætteen Indfkrift paa Templet til hans 
Minde. Mu er dette Tempels Ruiner et Opholdsſted for 
Hyrder med deres Hjorde; det ſamme er Tilfældet med den 
prægtige Stad, der nu er en ringe Landsbye Aja Soluk 
eller Aja Juni. Hirt hat ſtrevet om-dette Tempel. 

Ephorus. Cphorer våre iLacedemon Oprigheds⸗ 
perſoner, ſom 745 f. Chr. bleve indſatte af begge-Kongerne 
Theopompus for at beførge den indvortes Statsbeſtyrelſe i 
Kongernes Fraværelfe, fornemlig fÉulde de betræde Dom- 
ftolene, hvortil en egen Bygning var dem anviift, Eyphori: 
on. Cen af deres fortrinligfte Forretninger var Opſigt 
over Ungdommens Underviisning. De bleve valgte af 
Folket z i Tallet og vare fun eet Aar i deres Embede. 
Snart begyndte diße Epborer felv-at indſtrenke Kongernes 
Magt." Derfor pleier man og at bruge Bengonelſen Epho⸗ 
ret om Perſoner, der have Opſyn med viſſe Perſoner ellet 
Indretninger. Saaledes kaldes hos og dem, fom i Prø- 
vindferne have Zilfyn med de latinſke Skolers -Beftys 
relſe ꝛc. 

Epictet, Epictetos, en berømt Stoiker, var 
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født i Hjeropolis i Phryglen og levede ved go Lar før Chr. 
Fedſel. Han levede i Rom i den yderfteClendighed, thi ban 
var Slave hos Cen af Neros Frigivne, der behandlede ham 
med grufomt Overmod, hotlket han taalte med ægte ſtoiſt 
Gjelsfrorhed, Som et Exempel fortæller man af bars 
Herre Engang gav ham et hæftigt Slag over Bennet, „Du 
vil flaae”mig BVenet i Stykker““ ſagde Epictet. Strax 
fordoblede han Slaget og knekkede virkelig Benef. Har 
Jeg ikke forudfagt det, ſagde Philoſophen meb rolig Mine. 
uden den mindfte Klage. Siden blev hen frigiven, mer 
levede beſtandig i den ſtorſte Armod. Baſis for hans Moz 
tal var at taale og undvære. Hans Lareſcetningers For=" 
træffelighed erhvervede ham almindelig. Beunbring. Et 
Edikt af Domitian forvifte ham og flere Philofopher fra 
Rom, thi Tyrannen maatte hade Menneſker, hvis Grunds 
fætninger trodſede Tyranniet. Epictet nedfatte fig i Epi— 
russ efter Domitians Død vendte han tilbage og ftod £ 
jtor Anfeelfe hos Hadrian og Marc Aurel. Hadrian ſpurg— 
te ham Engang, hvorfor Venus afbildedee nøgen. Fordi, 
fvarede'han, hun blotter dem, der overgive fig til hendes 
forfsriſke Tillokkelſer. Arrian famlede fin Lærer, Epictets 
Udſagn, hvilke vi endnu have i hans Enchiridion. Den 
indeholder den rene ftoiffe Moral, Foruden denne Haand— 
bog have vi endnu af ham fire Bøger philoſophiſte Diſcur— 
fer, Som et Beviis paa den ſtore Agtelſe, man alminde— 

— Lig tildeelte Cpictet, fortæller man at en rigHosmer kjebte 
⸗ for dog af have noget tilfælleds med 

am. : i 

Epicur (Epicurus) født i Gargettus ved Athenen 
Aar 342 f. Chr. Denne berøme græffe Philoſoph har af 
mange været udraabt for en ſandſelig Vellyſtning. Han 
var født af fattige Forældre og fattede alerede i fit 14de 
Aar en ſaa heftig Tilbsielighed til Philoſophien, af har 
begav fig fil Athenen til Grammatikeren Pamphilius's Læs 
reſal. Da han Engang hørte denne recitere Heſiods Vers, 
Hvori Chaos anføres fom det forſte af alle .ffabte Ting, 

. ”svtaftede han det Sporgsmaal, hvo der dar havde. ffadt 
Chaos, da det havde været det Forſte. Grammatikerne 
henvifte ham til Philoſopherne, fom han fra nu af med 
Sver beføgte. Han lod fig ei nøie med Athenen: for at 
danne fin Aand og indſamle Kundſtaber, gjennemreiſte han 
adſtillige Lande og vendte derpaa tilbage til Athenen. 
Her aabnede han i fit 36te Lar ſinSkole i en Have, og ſnart 
tilſtrommede talrigeDiſcipler fra alleLilleaftens ogGræfens 
lands Stæder, Han lærte, aft Velbefindende var det hoie— 
fte Gode, men dette fÉulde ei være blot ſandſeligt, men 
og aandeligt, paa Dyd grundet Feteturee Saaledes 
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forkaſtede han vel Laſten eg hyldede Dyden, men ikke for 
dens egen Skyld, kun ſom et uundværligt Middel fil Lyts 
ſalighed. Dan anbefalede Biisdom, Maadehold, Freds 
fommelighed, Eftergivenhed, Sjelsfaſthed, Nydelſe af ans 
ſtendige Fornøielfer og Foragt for Livet, Han prifte vel 
Smerteiøghed fom noget koſteligt, men taalte felv med 
Standhaftighed de frørjte Legemsſmerter. Gaa flart han 
ved fit eget daddelfrie Liv, ſom nogle dog beſtylde for 
Stolthed og Misundelſe, vifte Meningen af fin Lære, blev 
den dog hyppigt misforftaaet eler mistydet af ond Villies 
Hang Moral er eudæmoniftijk og hans Lære om Verdens 
Oprindelſe atomiſtiſt og materialiftifk. Han gif ud- fra 
den Grundſceetning at Intet fremkommer af Intet og antog 
to nødvendige, evige og uendelige Grunaprincipier , det 
tomme Rum og Atomerne, udelelige og paa nendelig mans 
ge Maader dannede Legemer. Atomerne bevægede fig ifølge 
dereg naturlige Tyngde i Rummet og blandede fig med 
hverandre. For aft gjøre denne Blanding mulig lod han 
dem ei falde i lige, men i krumme Linier. Ved denne Be— 
vegelſe ftødte be imod hverandre paa mangfoldige Maader, 
og af de uendelige Forbindelfer fremkom Legemer og VBæfes 
ner af alle Slags. Omendſtjondt Atemerne ingen andre 
Egenſkaber bande end Form og Tyngde, frembragte de dog 
de forikjellise paa Sandſerne virkende Egenffaber hosLege— 
merne [om Farve, Tone, Lugt 2c. Videre lærte han at 
ligeſom Alt fremkom ved Atemernes Forening ſaaledes fors 
ſtyrredes Alting ved deres Adftillelfes der gaves utallige 
Verdener, Tom Tilfældet havde dannet og fom uophørlig 
fremkom og gif under, Verdeh havde havten Begyndelſe, 
derfor maatte den og have en Ende; af dens Ruiner. vilde 
en anden fremkomme. Han fandt ingen Forſtjel metlem 
Menneſker og Dyvr.og forklarede Sjelens Oprindelſe paa 
ſamme fandfelige Maade. Denne Lere, fom man ei med 
Uret beſtyldte for Atheismus og Materialismus, paadrog 
ham mange Modſtandere. Han naaede en Alder af 72 
Yar og døde 270 f, Chr. Omendſkiendt hans Syſtem ogfaa 
i Mom fandt Tilhængere, blandt hvilke Celſus, den ældre 
Plinius og Lucrets vare de berømtefte, naaede den dog al— 
drig den Anſeelſe fom den ſtoiſke eller platoniſte Skole. 
Af hang talrige SÉrifter er fun lidet blevet tilbage. Et af 
hans VærÉer. ffal for fort Tid fiden være fundet ved Efter— 
føgelferne i Herkulanum. Før kjendte man fans Philoſo⸗ 
phie fun af Lucretſes Digt og de Efterretninger, ſom Cices 
Yo, Plinius og andre have opbevaret og og af foBreve, ſom 
Schneider harudgivet (Leipzig 1813). 

Cyicuræer falder man ") en Difcipel af Epicur og 
2) en Fraadſer, fordi man misforſtod Epicurs Lære eg antog 
hans Princip af være fandfelig Nydelſe. Epicurismus 
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er Epicurs Synsmaade i Philoſophien, modſat Stoicis— 
mus; man forftaaer ogfaa derved, en forfinet Materialis— 
mus, der er bygget paa Empirie, 

Cpicytel, Epicyklus, i Aſtronomien en Cirkel, 
hvis Middelpunkt dreier fig om i en anden Cirkels Pes 
ripherie. 

Epidemieeller epidemi Sygdom (af ex og Syns 
blandt Folket), betyder en Sygdom, fom ef herfæende paa 
ef Sted eller pan en heel Landſtrekning, og efterat ben har 
herffet en Tid igjen ophører, En Epidemie fremkommer 
altid af udvortes Aarſager, der vare en Tid, virke paa hes 
le Folket, og frembringe lidt efter lidt flige Forandringer, 
hvorved den deftemte Sygdom opkommer. Aarſagerne ligs 

ge fornemmelig i den atmofphærijfe Luft, Reringsmidler— 
ne, Veirliget og andre Omſtendigheder, der kunne virte 
paa hele Folkemaſſet. Hertil maa man regne hur— 
fig Forandring af Luftens Temperatur, altſaa pludfelig 
Overgang fra langvarig Varme til Kulde eller omvendt; 
Uddunfininger, Tang vedholdende Vede eller Zørte m. m. 
Saaledes fynes mange Cpidemier af fremkomme af et eget 
med viſſe Vinde hidbragt Stof i Luften, fom den ſaakalde—⸗ 
de Influenza; videre af Mangel paa Særvringsmidler, af 
diſſes flette Beſtaffenhed, ſtadelige Blandinger 1c. Slette 
Korn⸗ og Frugtaar nøde Menneffene til andre Neringsmid— 
ler, til Surrogater f. Er. i Sverrig og Norge til at bruge 
Bark til Brød, hvoraf Gygdomme opkomme. J Begyn⸗— 
delſen er en Cpidemie almindelig mild, men jo længere den 
varer og deſto mere den uobreder fig, defto-farligere bliver 
den, dog bliver den gjerne fvagere mod Slutningen. Mansa 
ge Menneſtker angribes ſlet ikke af herſtende Epidemier. 
Sandſynlig ligger dette i deres Legemsconſtitution, ſom 
fætter dem iſtand fil at modſtaage Sygdommen. Man fin⸗ 
der og fit Menneſker, der have chroniſte Sygdomme, Hy⸗— 
podjondrifter og andre at blive frie for epidemiffe Sygdom⸗ 
me. Ei fjelden forverler man Begrebene om Epidemie og 
ſmitſomme Sygdomme. Den epidemiſke Sygdom er ops 
rindeligen ei fmitfom; fun under færdeles Omftændigheder, 
naar Sygdommen bliver meget ondartet, og mange Syge 
findes fammen i et fnævert Sum, kan et ſmitſomt Stof 
avles hos dem og danne enDunſtkreds om deh Syge, hvorved 
ſamme Sygdom fan frembringes hos andre. 

Epidermis, den yderſte, ufølfomme tynde Hug 
paa Legemet. 

T 2 
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Epiglottis, Strubedakker, det knudrede Laas 
over Luftrøret, 

Epigoner (fee Theben og Alcmæon.) 

Epigram. Dette aræffe Ord betyder egentlig 
Paafkrift, Overſkeift. Efter den førfte Beſtemmelſe en 
poetiſt Indſtrift paa Templer, Gravminder; Kunſtverker 
p. ſ. v. enten tilForfiaring eller til at frembringe en vis 
Folelſe. Denue Beſtemmelſe udfordrer aandrig Korthed, 
hvor det poetiffe Produkt er virkelig Paaſtrift; men hvor 
det tilligeomfatterPaafÉriftens Gjenſtand, fom ei er nærvæs 
rende,men maa fænfes,en poetiſt Idee fremſtillet i aandftig bes 
ſtue igKorthed.Jovrigt Fan Fremſtillingen ſtee paa forffjellig 
Maade, didactiſt, ſatiriſt, comiſt for Forſtanden, iyriſt 
elegiſt for Fslelſen, Gædvanligt fætter man det vittige 
Gvigram mod det fentimenta'e, hvilfet del fan ffee, naar 
man ei troer dermed at have omfattet den hete Sphere. 
Endnu mere feile de fom fun i deres Theorie tage Henſyn 
til det ene af diſe Slags, en Feil hvorfor Leffing felv ef 
er frie. I CGpigrammers Theorie har han fun det vittige 
ſatiriſke for Øie, og for ſaavidt har han viſt nok Ret, at 
der hører et intereffant Indfald til, ſom ſpender Forvent— 
ningen og tilfredsſtiller paa en overraffende Maade. Men 
Herder har viift, af denne Epigrammets vittige Tendens 
ei er veſentlig. Sandſynlig fordi. Viddet var overvejende 
ide nyeuropæijte Epigrammer faavelfom hos. Remerne , 
Hvorimod de flefte hos Græferne vare fentimentafe, har 
det viftige-og comifÉe fortrinligviis faaet Navn af Cpis 
gram, indtil Herder ves Bearbeidelſen af den greſte Antho⸗ 
logie fortrængte hiin: Fordom. Hvad det fentimentale 
Epigram var for Græferne var Madrigalet for Staliener, 
Spanier, Portugiſer og Franſtmend. 

Epigraphe Overſkrift eller Paaoſtrift f. Cr: 
paa en Bygning. Epigraphiſt Kundffab om Indfkrifter. 
Denevigrapbhbiffe Side paa en Mynt faldes den, hvor— 
paa Billedet og IndfÉriften findes, monnepigrapbi fe, 
naar der kun erSkrift og anep igraphiſt, naar der kun 
er Billede paa den. 

Eyilepfie, fa'dende Syge, en langvarig af me— 
get forviklede Aarſager afhængig, ofte ulægelig periodiſt 
Nerveſygdom. Menneſtket falder ſom efteft pludfelig hen 
fædvanlig med et Strig, Tommelfingeren trykkes ånd i 
Haanden, andre Dele af Legemet bevæge fig meer. eller min— 
dre, og cen fuldfommenMangei paa Gevidirhed finder Stedz 
Uandedrættet bliver hurtigt, afbrudt, engſteligt, ftønnens 
de, Munden ffummer, Anſigtet fordreier fig, Oinene fiaae 



le Epi 283 

aabne og ere ufølfomme ved Lyſet. Anſtsdet varer fæds 
vanlig fra ro til 20 Minuter; den Syge vaagner op ſom 
afen dyb Søvn uden at vide noget af hvad der er ſteet; 
heller itfe føler han nogen anden Ubehagelighed end Mat> 
hed og undertiden Smerte i Lemmérne. Undertiden ind— 
fræffe Anftødene 18, 20. ja flere Gange i et Par Timer, dog 
ſorekomme de hos de flefte bun hver Maaned, hvert Halv— 
aar eller ofte i længere Tidsløb. Forkjolelſe, Ærgrelfe , 
Sfræt fynes af være de Jædvanligfte Aarſager til denne 
Sygdom. 

Epilog, Slutningstale for ved Enden af Varket 
endnu af meddele Læferne eller Tilhsrerne nogle Bemærte 
ninger. ; Cpilogen ſaavelſom Prologen (Indledningstalen) 
forekomme meeſt ved Siuefpil. Udffilige ſhakeſpearifke 
Etyfter have baade Prolog og Epilog, hvori Digteren 
deels beder fine Tilſtrere om Eftergivenhed mod Stykkets 
Mangler, deels antyder det tigtige Synspunkt, hvorfra 
de. ſtulle betragte hans Berk. Jen anden Betydning kal⸗ 
der man og den Tale Epilog, Hvori et Skueſpillerfelſtab 
ved fin Afreiſe fra et Sted tager Afſkeed med Publicum. 

É > 

Epimetheus, ſee Prometheus. 

Epiphaniaq, Aabenbarelſe; deraf | Epiphaniafe⸗ 
ſten, Chriſti Aabenbarelſesfeſt. 

Epiphonem, Epiphonema, i Rhetoriken en Slut—⸗ 
ninasfætning, der eft ertrykkelig ſſutter flere Leed i en Pes 
riode eller en heel Skildring og indeholder en Bemærkning 
der ligefom hentyder paa det Dele, ſom Virgils Udbrud 3 
tantæ molis erat romanam condere gentem, 

Epiphora, denrhetoriffe Figur, ifølge hvilfen 
flere Sætninger eller Afſnit af en Tale endes med ſamme 
Sed eller ſamme Ordforbindelfe. 

Epirus et Landffab i Grekenland, der er merk 
verdigt i den gamle Hiſtorie. Det æltfte Orakel i Græten= 
land, deri Dodona, fandtes her, Ogſaa Mytholegien er— 
holdt herfra Underverdenens Floder Acheron og Cocytus. 
S øvrigt var Landet femmelig bjergigt, men mod Soekyſten 
behageligt og frugtbart. J de ældfte Zider vare Chaoniers 
ne de mægtigfte i Epirus. — fik deres Frihed af 
Deidamia, ſom nedſtammede fra Pyrrhus, og fra de matez 
doniffe Kongers Undertrykkelſe bleve de befriede af Komers 
ne efterSeieren over Philip 2ben (3); litt efter lidt bleve 
de [aa mægtige; af de underftøttede Antiog us og Perſeus 
mod Romerne, men juſt derved befordredes deres Under— 
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gang. Paulus Æmilius overvandt dem, gav deres Steder 
til Priis for fine Soldaters Plyndring. 70 Steder bleve 
ødelagde og 150000 Mennefter- ſolgte fom Slaver. Nu 
var Epirus forenet med det romerſte Rige indtil det blev 
erobret af Tyrferne under Amurath 2den 1432. Aar 1447 
foraarfagede Caftriofa eller Ecanderbeg, den ſidſte Green 
af den fonaelige Gtamme i Epirus og opdragen ved def 
øttomannijke Hof, er Oprør,” Hans Foretagende lykke⸗ 
des, men efter hang Død blev hans Land igjen erobret af 
Tyrkerne under Muhamed 2den 1466, Nu omftunder Fals 
des Epirus Albanien og hører til Paſchaliket Janina. 
Det er giennemſkaaret af Bjerge og lidet frugtbart. Ar— 
nauterne beboe det. 

Epiſt Digtning eller epiſt Poeſie kaldes ben 
fortællende Digteart, ſom rolig fremſtiller for Indbild— 
ningskraften den poetiſte Begivenhed ſom noget Forbigan⸗ 
gent, Den har flere Underafdelinger, der ere forfjellige 
efter Omfang og Betydning. Den bøiefte er ben,« fom man 
for nærværende Tid fortriinsviis falder Epos eller Epos 
porte, et fortællende Digt, hvis Indhold er en poetiſt Be⸗ 
givenhed, fom har Henfyn til Verden, Menneffeheden , 
Nationers eller et Folks Liv, herligſt naar dets Stof er 
Sagn, fom hænger ſammen med et Folks aldſte Hiſtorie 
og dets Oprindelſe. Af ringere Omfang og mere indſtræen⸗ 
et Betydning er det epiſte Digt, hvis Indhold mere ans 
gaaer enkelte Menneſkers Liv, hvorved og det Heles Tone 
bliver mere indſtrenket og lyriſt. Man kunde bedre kalde 
dette end det Forſte Heltedigt. Herhid hore de fleſte ros 
mantiſke Heltedigte og ſelb Homers Odyſſee i Forhold 
til Jliaden og de fleſte nyere Epopoer, ſom have behandlet 
et retigiss, mythiſft eller hiſtoriſt Stof. Videre hører Ros 
manen fil hen epiſke Poeſie, poetiſte Fortellinger, Noyel⸗ 
ler Ballader, ſom alvorligt eller fpøgende ſtildre Begiven— 
heder, Skjebner, Situationer, ja endog enkelte Momenter 

afet Indioids Levnet, og ved deres Tone gaae mere eller 
mindre over i den lyriſke Poeſie. Den epiſke Poeſies almin- 
delige Egenſkaber lade fig let udlede af ben ovenanførte 
Beſemmelſe. Men bvad der fædvanliat anføres. fom det 
eviſte Dats Characteer, tilkommer fun de enkelte eviffe 
Digte i den Grad, dei Omfang og Indhold nærme fig det 
vidtomfattende Epos eHer Heltedigtet. 

Epiſcenium den forreſte Deel af Theatret. 

Epiſcopale (fee anglicanſt Kirke, England, 
Diſſenters) de ſom hører til ben ſaakaldte biſtoppe— 
lige Kirke i England. NSG 
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Epiſode (Epiſodion) forekommer hos Ariſtoteles 
i.en dobbelt Betydning, der er ganſte forſtjellig. Et Sted 
betyder def alle de Dele af et Drama, ſom findes imellem 
Chorſangene, dernæft og en Behandling, ſom Digteren har 
knyttet til Hovedhandlingen, men fom ei væfenilig fhører 
til den, — De nyere Kunſtdemmere have indfræntet den 
techniffe Betudning af Ordet blot fil det fidfte. Hes vir— 

kelig gode Digtere ere Epiſoderne, ei blåt Funedvendig Fyl⸗ 
dekalk, men detjene til at oplyfe Handlingen, wife dens 
vigtige Følger eller udvikle ffjulte Aarſaget. Af dette 
Slagg er f. Er, Fortællingen om Troias Erobring i Virgils 
JÆneis. Dettevareen af Aarſagerne, hvorfor. Diatets 
Helt maatte forlade fit Fædreneland og vandre omtring 
paa Havet; menDigteren begynder ei dermed, fordi han vil 
fammenpreffe Handlingen i et fortere Tidsrum for af gjøre 
den mere beſtuelig eg levende, han ſtyder den ind i 
Løber af Fortællingen, dog faa heldigt at vi netop vente 
den paa dette Sted, og ar den her ebalene oplyfer det For: 
bigangne, men og forbereder paa det Tilkommende, Didos 
Kierlighed. Paa denne Maade bliver Epiſoden en veſent— 
lig Deel af det Hele. Med Eventyret i Oberon har det 
ſamme Beſtaffenhed; der ſynes tilfeldigt, men forklarer 
os Grunden fil Hberons Deeltagelſe i Huons Stjebne. J 
de epiſte Digte har naturligviis Epiſoden ftørre Spillerum 
og Fan hyppigere anvendes; mindre i det Dramatifte, hvor 
alt forener fig til en nærværende Handling. Man har eg 
overført dette Udtryk paa Malerief og benævner dermed 
et Bipartie, ifær ved hiftoriffe Malerier idet almindeli— 
ge Liv bruger man Udtrykket om enhver Afvigelfe fra Hos 
vedſagen i Zænten og Talen. 

Epiftel. Herved forffaaer man ſedvankig 1) bet 
poectijfe Brev, ſom ei fan regnes til nogen færdeles Digte— 
art, da det fnart er fortællende, fnart Iyriſt, men fædvan- 
ligt didactiſt. Tonen, hvori det rives later fig ei angi— 
vet Aimindeiighed, fordi- det ſtedſemage rette fig efter 
Indholdet og ben Skrivendes Forhold til Modtageren. 
Saaledes nærme Ovids Breve fra Pontus fig til Elegien, 
Horatſes Breve til Satiren, andre af Jacobi, Gleim ere 
Iyriſte Udbrud af ſpogefuld Lune, i hvilken Tone man fun 
ſtriver til Venner, ei til fine Svermand, naar diſſe ei hør 
Te fil Forfatterens fortrolige Venner. Til Brevformen er 
Def ei nok at Medtagerens Navn nogle Gange nævnes cert 
eller findes i Overſtriften. Brevet maa overalt have Hen⸗ 
fyn til en vis Perſen ſom ſtriver og til en anden, til bvem 
ber ſtrives. Herved vinter et ſaadant Digt i Eanthed, 
Individualifet og Liv. Men denne ene, hvertit ter Fris 

" veg, mane om han og er en: virfelig Terſon, omdannes 
af Digteren fil ef poetiſt Væfen. Digteren henvender fig 
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ſom Porſchek ſiger tihet enkelt Menneſtefor at tale til hele 
sSMenneffeflægten. Et almindeligt Brev gaaer fun ud- 
paa Forholdene mellem den Skrivende og Brevets Læfer og 
har blot Privatgyldighed; Meget maae i et ſaadant Brev 
være uforſtageligt for alle andre MennefÉer, thi for dem er 
bet et ſtrevet. Anderledes er bet med den poetifge Cpiftel. 
Men, naar Claudius mener, der er et Slagé Spøg ved i 
Livets fortrolige Situatiover at antage den poetiſte Tone 

og derfor erklerer det Spogefulde for herſtende eſthetiſkt 
Characteer, er hans Synsmaade eensſidig og indſtræenker 
denne Digteart. Hvad Fremſtillingsmaaden angager, fors 
ſtager det fig af fia felv, at et Brev ingen Afhandling er. 
Gjenftanden behøver derfor ei af udtommes, men al viſes 
fra et intereſſant Synspunkt og oplyſes. Gangen fan være 
frie og Sammenhengen mindre fireng , dog maage man 
ei fænfe fig fuldkommen Planleshed. Ogſaa Heroiden 
hører til denpoetiffe Epiſtel. 2) Epiſtler kaldes og for— 
trinsviis Apoſtlernes i det Nye-Teſtamente indeholdte Bre⸗ 
ve faavelfom de enkelte Afſnit af dem, der bruges ſom Tex⸗ 
fer til af predike over paa viſſe Son⸗ og Helligdage, 

Epiftolæ obfcurorum virorum(Breve afubetjendtemMænd) 
kaldes et ſatiriſt Vært fra det 16de Aarhundred, hviitet 
indeholder fattriffe Breve mod den Tids fhevtogiffe Stri⸗ 
digheder og theologiſte Talere, ſtrevne i er barbariſt La— 
tin. De ſtulle for Starſtedelen være af den berømte 
Hutten. 

Epithalamium, Bryllupsſang, Srollupediat 
ten hsiere Stiil. 

Epoche kaldes bet Tidspunkt, hvorfra man bes 
gynder en Tidsregning. Man tøg fædbvanlig en eller anden 
vigtig Begivenhed til Standpunkt, hvorfra man gif ud og 
regnede Aarene f. Cr. fra Chriſti Fødfel, Roms Bygning, 
Muhameds Flugt 0. ſ. v. Deraf falder. man omen ſaadan 
Begivenhed Epoche. Figurligt falder man ethvert mær» 
keligt Tidspunkt Epoche. Ofte betyder det og det ſamme 
Tom Periode, Tidsrum. 

Epode kaldtes ved de Gamles Chorfang den fidfte 
Afdeling, hvilken blev fungen, naar Choret efter Strofe 
og Untiftrofe var kommet tilbage paa fin egentlige Plads 
(fee Chor) altfaa Efterſang, Finale, Denne Epodos havs 
de fit eget Stavelfemaal og ef vilkaarligt Antal Vers. - 
Desuden forfaaer man ved Epoder et Glags fatiriffe 
Oder; efter Hephæftions Bemorkning den, hvor fædvanlig 
en længere Jambus afverler med en koörtere. Den femte 
Bog af Høratfes Ober. har denne Titel. Dog. ere ei-alle 
Dber i denne Bog fatiriffe, og Scaliger finder i denne 

i 
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Bencevnelfe intet andet end et Anhang til Oderne ; 
blev efter Digterens Ded tilfsiet hans øvrige Varker. 

Cypopoe, eller vigtigere Epopoie, fee Epos. 

E poypter, egentlig Befkuere, det erändviede, ſom 
turde bivaane alf hvad der. foregik ved de. fiore Myſterier 
elier Religionshemmeligheder hos de gamle Græfer. 

Epos er Benagvnelſen paa en vis ClaſſeDigte af det 
fortællendeSlagé eller rigtigere ef fortællendeDigt af en vis 
Betfaffenhed. Ingen Digteart er paabyrdet mere vilkaar⸗ 
ligeog tilfældige Regler af Theoriſterne end den epiftes 
Med Rette figer Wilhelm von Humboldt: Ved ingen ans. 
den Digteart er man faa forlægen, for en tilfredsſtillende 
Definition fom ved den evijfe. De mangfoldige Arter for— 
tællende.og beffrivende Digte ere faa nær beſtegtede med 
hverandre, af def er vanſteligt al beſtemme hvad der charac— 
ferijerer ben egentiige Epoppe. Denne Vanfkelighed tilta— 
ger derved, at de Mønftre, man har i denneDigteart, noie 
underføgte, fun have lidet tilfælles med hverandre., und— 
tagen for faavidt de alle indeholde Fortællinger om' Begi—⸗ 
venheder. Man har derfor almindeligt blandet mindre væz 
jentlige Bibegreber i Definitionen og derimod ei nof uds 
hævet det, hvori egentlig! Epopoiens Bæfen beftaaer og 

"hvoraf de vigtigfte Love for denne Digteart udflyde.“ 
"Spørger mannu videre, hvori dette egenflige Veſen en 
beſta ger og hvorledes man Fan finde det, vil man gjøre vel 
iførft at erindre fig det ledende Princip fom ſamme Digter 
har opſtillet for rigtig at ſtjelne mellem Digtearterne. 
Humboldt definerer Epopoien ſaaledes. „Den er en ſaadan 
digterſt Fremſtilling afen Handling i Fortælling, der fætter 
vort Sind ien Tilſtand af den meeſt levende og almindelige 
fandfelige Betragtning, Man behøver fun, figer han, noie 
at udvikle denne Tilſtand for at fomme til alle Epopoiens 
øvrige vælentlige Egenſtaber. Hovedijendemærterne” i 
denne Definitiowrer Begrebet om Handling og om Fortæls 
ling. Fornemmelig er def fidfte vigtigt og deraf har def 
hele Slags fir Navn. Strengt taget fan man deraf udlede 
dens hele Veſen.“ Egentlig er tet dog ingen Handling, 
ſom nu foregaaer, et Epes fremſtiller, men Beglvenheder. 
Diſſe ere noget fom er. ſkeet og dette lader fig blot. fortælle, 
Hvad der fun fortælles ev derved henſat i et formildende 
Fjerne, virker ei ſaag kraftigt paa Følelfen fom det Mærvæs 
rende i Dramaet, lader Betragtningen mere Spillerum 
og tilſtager mere Moe. Saaledes bliver Epopoiens Chas 
racteer rolig Fremſtilling af det Fortſtridende (thi Fortel⸗ 
ling Fan ifølge fit Natur ei blive ſtagende ſtille, men ſtrider 
ſtedſe fremad), Derfor vifer Digteren fig i hele Fremſtil 
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ſtillingen i betenkſom Fatning og rolig Holdning, og denne 
hans Sjelstilſtand afpræger fig igjen i hans Digt, der al⸗ 
drig, ſom DramaerryfterSjelen, men virker paa den med 
mere Rolighed. For atgive Digtet den tilbørlige Kraft 
udfordres den meeft levende Anſkuelighed, der ei fan nages 
uden ved fuldkommen Omftændelighed og ſtjen Udvikling. 
Epopoiens Gang er ingen Reiſe, hvorvaa man med urolig 
Utaalmobdighed ftræber efter det forefatte Maat, men lig— 
ner fnarere en Lyſtfart paa en rolig Søe en behagelig Som— 
merdag, da man i blid Tilfredshed beſtjeftiger fig med de 
omgivende Gjienſtande i Roe, faafremr biffe ei ere af.en 
ubehagelig Natur og et mangle hvad der fan tiltrætfe 
anden eller røre Hjertet. Saaledes holder Epikerens 
Omſtendelighed 08 faft ved enkelte Punkter, Men fEal det 
ſtee paa den rette Maade, maae Omſtæendeligheden ei være 
død eller blot have et pittoreſt Anſtreg, men Alt maa frem— 
ſtilles ſom tilblivente for vore Øines Saaledes beffriver 
Homer ei Achilles's Skjold, men bringer og til Kunſtnerens 
Varkſted, hvor vi ſee det frembringes. „Langſom Vidt= 

” Tøftighed tilftaaer Epopoen (ſiger Jean Paul). Hvor læns 
ge vredes ei Achilles ? Gvor længe døer et Chriftus ? ben 
nødvendige Mengde af Medſpillende, gjør ligeſom Meng— 
den af Hjul i en Maſtine det Heles Gang langſommere; 
thi hver Figur maa have Plads til fin Bevegelſe. Den 
faa kaldte raſte Gang paffer fig for Theatret, ei for Epopo— 
en. Isrids-hele Reiſe varer tre Dage; den hele femte 
Bog af Don Quixote optager en Aften i et Vartshuus. 
Kun da Éryber Handlingen, naar den gjentager Mig ſelv 
og kun da gaaer deniftaae, naar en Fremmed træderi 
dens Sted, men et da, naar ben ſtore Handling deles ſom 
Dagen i Timer.“ J dette fidfte ligger Fordringen paa 
Cenhed og med Rette gjøres denne faavel til Epopoen ſom 
til ethvert andet Kunſtverk. Efter A. We Schlegel ſtal 
Eenheden i det épiffeDigt ei være faa ſtarpt begrendſet ſom 
i Dramaet; men tør Digteren udftrælte fin Plan vilfaars" 
Ligt i det ubeftemte. Der maa vel være et Maal, hvis Tors 
tællingen ei fÉal blive ubehagelig. I det mindſte maae alt | 
runde fig i flare Omrids for Inbildningskraften, om og den 
dramatiſte Cenhed, der frebfe har eet Hovedmaal for Øie , 
hvilket alt er underordnet, ei ſtal herſte i det epiffe Digt. 
Derfor er, fom og Humboldt bemærker, Slutningen af det 
epiffe Digt ei altid eller nødvendigt nogen virkelig Ende, 
efter hvilken Intet mere lod fig tilføje: men alle enkelte 
Dele af det Hele maae deri komme ſammen paa en tilfreds— 
ftilende Maate, Med den ſtrenge dramatiſte Cenhjed fals 
der og Forviklingen, Udviklingen og Opløsningen af Knus 
den bort; i Epos er derfor ingen ſtedſe ftigende Spænding, 
men Xorventning og Zilfredsftillelfe er udbredt over det He— 
lee Derfor bemægtiger ingen Følelfe i det mindſte ikke 

— — — — 
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med paafaldende Overvegt fig vor Sjel iEpopoen, og deraf 
igjen den rolig befrågrende Stemning, hvori dette Digt 
fætter. Kampens vilde Spil imellem to Partier af modſat 
Intereſſe maa raſe nok fzafrygftetigt og fætte alle Kræfter 
i Bevægelfe ; Fortælleren og med ham Høreren og Læferen 
fvæver medJevnmod over den bevægede Verden uden egen 
Lidenſkab. Rolig fom han lader Skjebnen udvikle fig, 
fremſtiller han, uden forgribende Deeltagelfe t det Enkelte, 
alle Gharacferer og Individuer og lader dem handle, thi 
han veed, at Beſtemmelſe boer i hans Verden, denneBeſtem⸗ 
melſe bruger mangehaandeHjulog Verktoier,og den maa det 
Hele være underordnet, Saaledes fører han os i rolig Beve⸗ 
gelſe eller i faſt lige Gang, ſtedſe langfomt og betragtende, 
fit Maal imsde. Fremſtillingen er jevn og rolig fom han ſelv, 
Udtrykket ſimpelt, faa af det Hele og her ei ligner det'ſtormbe— 
vægede Dav, men den rolige Strøm derpaa fin ſpeilende Over—⸗ 
Flade bortbererSorger og'Slæder, medens den uendeligeHim— 
mel gjenffinner i den. Af denne Art erEpopoen og den homes 
riffe i bet mindſte er ei denne Theorie imod, Viſt nok ligne 
anbre den defto mindre. J Epopoens moderne Theorie 
og Praxis har man fornemmeligt tillagt "den ſom væfents 
ligt det Heroiſte, det Forunderlige og den ſtore Omfang. 
Kun cen Bemærfning endnu. Vantroe fil bet Himmelſte 
har, ſom Herder figer, næften gandſte Serøvet os Epopoen; 
Tan der en vilkaarlig Mythologie; Fan Henriadens folde 
Allegorie hjelpe os! Men hvad. fiulle vi gjøre? Maarei 
alle Digtere gane frem ſom Goͤthe i hang Herman og Doros 
thea, tage Troen fangen under Poeſiens Lydighed. Foden 
ſtal Alt fun ſynes mueligt,  Fornærmes derfor ei enten 
den pſychologiſtke eller hiin Sandſynlighed, ver beroer paa 
Begivenhedens indvortes Sammenheng, faa fan man vel 
og tilſtage hiint. Imidlertid bliver de. vift at tet Forun— 
derlige i Epopoen ei fornemmelig ligger i bøiere Veſeners 
Medvirken og af fremtvinge denne, hvor ingen Folketroe 
mere befvæfter den er ei andet end Misforftaaelfe. 

Erasmus (Deſiderius, ſom han felv kaldte fa) 
født 1 Rotterdam 1467, døbe i Bafel 1536. Han var en 
Uuxate-Søn af en ung Hollænder ved Ravn Peter Gerard 
Gheeraeds fra Gouda og en tæges Datter, Til fit ode 
Aar var han Chorbreng i Domfirten i Utrecht, derpaa kom 
han i Solen i Deventer hvor han alerede paa en faa glims 
rende Maade begyndte at udvikle fit Talent, aft den lærde 
Sintheim ſagde om ham, af han vilde blive den lærdefte 
Mand i fin Tid. - Cfter hans Foreldres Død, fom han mis 
ſtede i fit 14de Aar tvang hans Formyndere ham til at gaae 
ind i den geiſtlige Stand og i fit 17de Aar træde ind i 
Kloſterer Emaus ved Gouda. — Biffoppen. af Kambray 
befriede ham fra denne Zoang: - Efterat han 1492 havde 
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ladet fig indvie til Preſt, reiſte han 1496 til Paris for der 
at fuldfommengjøre fig i Theologie og Humaniora, Han 
underviſte der iblandt andre og nogle rige Englændere , 
hvoraf en betalte ham en Penſion faa længe han levede. 
Med denne gif han tri England 1497, hvor Kongen modtog 
ham meget znaadigt… Dog vendte han fnart- tilbage til 
Paris, og gik derpaa for aft berige fineKundffaber end Mere til 
Jralien. J Bologna, hvor han antog ten theologiſke 
Doctorværbighedblev han for fin hvide Scapulier Skyld 
holdt for en Læge for Peſtſyge og forfulgt med Steentaft, 
hvorved hans Liv fattes i Fare: Dette Zilfælde- gav Ans 
ledning til af han hos Paven føgteom Diſpenſation fra fit 
Ordenslofte, hvilfet han og erholdt. Han beføgte Vene— 
big, Padua og Rom 3 men faa glimrende Udfigter her ogſaa 
tilbøbe fig for ham, "fulgte han tog heller fine Venners 
Indbydelſe til England, hvor den Yndeſt og Anfeelfe, 
hvori han ſtod hos Henrik Zde lovede ham endnu ſtorre For⸗ 
dele. Da han beſegte ben bersmte Storcantsler Thomas 
Morus, uden aft give fig tilfjende for ham blev denne ſaaledes 

indtagen af hang Underholdning at han udbrød :> ,,3 er Erasmus eller en Dæmon.” Mtan tilbød ham et Præfie- 
Fald, men Erasmus yar lidet tilbøjelig fil af lade fig fængs 
fe heraf. Derpaa vendte han igjen tilbage til Frankerig 
og kom nok Engang til England, hvor han en tidlang fos 
reſtod det græffe Profeffur i Oxford. Derpaa gif han til 
Baſel, hvorfra han gjorde adffillige Reiſer eg hvor han dø- 
de 1536. Crasmus horte uſtridig til fin Tids meeſt udmærs 
fede Lærde. Med udbrede og grundig Lærdom forenede 
han en renſet Smag og træffende Vittighed. En medfødt 
Tilbeie lighed til Uafhængighed lod ham foretrætfe lærd 
Rolighed for glimrende Ogihed. Denne fine Verdensmands 
langſowme Fremtræden gjorde ham mange af de Bedre i 
hans Tid f. Cr. Hutten til Fiender. Store øg varige ere de 
Fortjenefier, "han bar erhvervet fig til Videnſtabernes 
Gjenoprettelſe. Skſondt han af Utiibøielighed til al Strid 
ei tog nogen Deel i Reformationsforretningen, beſtred 
han dog Munkeveſenet og Overtroen og befordrede alleveg⸗ 
ne Sandhedens Sag. Han ønjfede en almindelig Kirke— 
forfamling , ſom ſtulde beftaae af de lærdefte og oplyſeſte 
Mænd, hvilken dog ei kom iſtand. Han indſtrenkede fig 
til at gavne Verden ved SÉrifter, der endnu agtes og leſes 
for deres vigtige Indhold og behagelige Stiil, … (Den 
bedfte Udgave of hang Værfer er af Le Clerk, Amſter⸗ 
dam 1703. 10 Båd. Fol., hang Levnet er ſtrevet af Bu— 
rigny, forbedret paa Tydſt af Henke, Halle 1782, 2 
Bind 8.) Foruden hang Udgaver af forſtjellige Giasz. 
filer, anføres fun her hans bekjendte Bog til Daarjfas 
bens Priis (Encomium monæ) og fans ſatir iſte Skrif— 
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ter, der endnu ere en behagelig Lesning for enhver 
Dannet. 

Erat o, Cen af Muſerne, hvis Navn forkynder nos 
get Clffværdigt eller en Elffende, Hun har meget tilfæls 
leds med Terpfidore, ſamme Attributer, ſamme Coſtum, 
men endnu oftere en Lyra. Hun foreſtaaer Kſerlighedsſan— 
ge og rører, fom Ovid i fin Kunſt af elffe beretter, ved fine 
ømme Sange [elv de vildefte Pigers Hjerter, 

Crcila y Zuniga (Don Alonſo de) var den 
tredie Søn af en berømt ſpanſt Retslærd ved Navn Fovs 
tunio Garcias, Hans Moder, af hvem han arvede Navnet 
Zuniga, begav fig efter fin Mands Død til Keiſerinde Iſa— 
bellas, Carl den ztes Gemalindes Hof. Den unge Alonſo 
blev Page hos Infanten Don Philip, og ledfagede ham ti 
en Alder af 14 Aar paa den Reiſe, fom han efter fin Fa> 
ders Befaling maatte gjøre igjennem de fornemſte Stæder 
i Nederlandene famt nogle Dele af Tytikland og Italien 
Aar 1551 vendte han med Infanten tilbage til Spanien, 
hvor han blevitre Aar og fulgte derpaa Philip 1554 til , 
England for at bivaane hans Formæling med Maria Her 
erholdt Philip Efterretning om et Oprør i Arauco, en 
Landftræfning ved Chilis Kyſt. For at dampe dette afſendtes 
Generalen Aldarete og Ercilla ledſagede ham. Aldarete dødes 
Don Hurtado de Mendoza, Vicekonge i Peru, ſendte i hans 
Sted fin Søn Don Garcias med en Hær imod Araucanerne. 
Ercilla fog Deel i denne Ktig og udmerkede fig meget i 
de blodige Slag, ſom forefaldt. De VanfÉeligheder, mod 
hvilfe Spanierne havde at fjempe, det Heltemod, hvormed 
Araucanerne udholdt den ulige Kamp, og den Mængde uds 
mærkede Handlinger fom fulgte heraf, begeiftrede den unge 
Ercilla til at ſtrive et Epos derover, ſom han kaldte la 

Araucana. Han begyndte dette Digt poa Stedet, og Styk⸗ 
fer af Leder maatte undertiden erftatte ham Mangelen pad 
Papiir. Efter af Krigen var endt havde en raſt Befaling 
uf Don Garcias nær foftet ham tivet. Ercilla kom i Wes 
nighed med en ung Spanier ved en offentlig Feft, ſom vat 
anftillet til Ære for Philip den 2dens Thronbeſtigelſe. 
Begge fraf Kaarden. Tilſkuerne blandede fig i Striden, 
og en Ildeſindet udſpredede, at denne Tvift havde et Oprør 
til Henfigt. Uden af ville høre de Unflagede fordømte Don 
Garcias dem til Døden. Ercilla ſtod alerede paa Sdjafots. 
tet, da hans UÆnld blev erkjendt. Denne Kræntelfe 
ſmertede ham meget. Han forlod Chili og gif tilbage til 
Gpanien, hvor han ankom i fif 2gde Aar. Efter et fort 
Ophold i Madrid, gjorde hanen Reife igjennem Frankerig, 
Stalien, Bøhmen, Tydffland og Ungarn. Aar 1570 var 
han igjen i Madrid og giftede fig med Maria Bazan. Hens 
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des Yndigheder og Dyder roſes paa flere Steber i hang 
Digt. Rudolph ben ſtal have givet bam Kammerherrez 
nøglen; men om hans Forhold til venne Keifer er Intet 
videre bekſendt. Aar 15380 levede Er-illa ft ſtor Tilbagehol⸗ 
denhed og Fattigbom.i Madrid, Hans Dodstid og Oms 
ffændighederne derved ere ubekjſendte; dog maae han ends 
nu have levet 1596, da Mosquera i fit Bært mod Krigs⸗ 

, tugten taler om ham, fom fix Samtidige. Han efterlod 
ingen ægte Børn, men to naturlige Sønner og een Datter. 
Philip 2den gjorde ham til Ridder af Gantjagoordenene 
Dette var den enefte Belsnning der blev ham til Deel for 
hans mange Tjeneſter. Araucana er et hiſtorift epiſt Oigt, 
hvori Ercilla, enkelte Epiſoder ogFictioner fraregnede, har 
holdt fig nøje til Hiſtoriens Sandhed og meget ofte anta— 
ger Hiſtoriens Tone. Det beftaaer af37 Sange Voltai— 
res Dom over dette Digt finder man idet gve Capitel af 
hang Eſſai fur ia pote épique; hvad han figer derom bevi— 
fer at han aldrig har læft det, Gervanies Dom kan man 
Læfe i det 6te Capitel af hang Don Qixote. Dan fæster 
hans Digt ved Siden af te bedſte italienffe Epopoer.- En 
vis Don Diego de Santiſtevan Oforiv fra Leon, har fortſat 
Ercillas Digt i 33 Sange, fom indeholde de følgende Krige 
med Araucanerne. 

Erbmannsdorf (Fried. Wilhelm Friherre af) 
blev født 1736 i Dresden, og begav fig efterat kan havde 
ſtuderet Philoſophie i Wittenberg, til Deffau. Fyrſten 
af Deſſau lærte ſnart at ſtatte en Mand af faa fortræffelige 
Aands- og Hjertes-Egenſtktaber og” valgte ham til Sel- 
Faber og Ledfager paa fine Reiſer til England, Frankerig, 
Schweitz og Italien, hvilket fidfte Land Erdmannsdorf 
alerede havde befsyt 1761, Hang Smag for Kunſten fandt 
allevegne rig Nering og udvitlede fig ifær for den ffjønne 
Bygningskunſt. " Efter fin Tilbagekomſt benyttede han fig 
af de indſamlede Kundſkaber til Landet Deſſaus Forffjøn: 
nelle, og Slottet i Worlitz, Fyrſt Dietrichs Minde der 
ſamt Fyrſtindens Lyſtſted i Luiſium vidne om Bygmeſterens 
dannede Smag; ligeledes bidrog han meget til Egnens 
Forffjønnelfe omfring Deſſau. Stiftelſen af det chalko— 
graphiſke Selffab 1796 var hans Verk, og Sfylden var 
vift nok ei hos ham, hvis det ei i Alt fvarede til Kunſtven— 
nens Forventninger, - Blandt de Værter, der udsik af 
derte Inftitut, indtage hans i Rom tegnede architectoniſke 
Studier en fortrinlig Plads, Han døbe't Marts 1300. 
Rode har fÉrevet henne fortræffelige Mands Biogra— 
phie, der fremftilert hans Fortjeneſter paa en værdig 
Maade. 

Erebus, en Søn af Chaos eg Morket, ægtede 
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fin Søfter Natten og avlede med hende Wtheren og Dagen. 
Ogſaa Parcerne ere hans Dottre. "Han blev forvandlet til 

en Flod og ſtyrtet i Tartarus, fordi han havde underſtottet 
Titanerne; af ham har Tartarus'fæaet Navnet Erebus. 

Cremit. Alerede tidligt fandtes der Menneffer , 
fom ved ar bortfjerne fig fra alt Selſtab føgte at vedlige» 
holde deres Dyb, ifær ſteedte dette Orienten, fornemmes 
lig kalder man de Chriſtne Eremiter eller Eneboere, ſom 
fra det 3die Aarhundred valgte deres Opholdsſted i eenfome 
me Egne. Exremitage kaldes derfor et affides liggende An— 
læg ien Have. —— 

Erfaring (Empirie) Erkjendelſe ved ſandſelig 
Jagttagelſe, Beſtuelſe eller Felelſe. En enkelt Erkjendel— 
je af dette Slags kaldes en Erfaring. Indbegrebet af 
ſaadanne Erkjendelſer Erfaringen, Den katdes og Erkjen— 
delſe a-pofteriori. Modſat den er Erkjendelſe af blotte 
Begreber eller af Fornuften, a priori, rational Erijendelfe, 
Den almindelige Erfaring beroer paa Jagttagelſer fom til» 
byde fig i det menneffelige Livs ſedvanlige Gang, hvorved 
altſag ingen beſtemt Henſigt og ingen højere Grad af Ops 
merkſemhed finder Sted. Den lærde eller videnfkabelige 
Erfaring derimod berder paa Jagttagelſer, ſom med Hens 
figt ere anftilede og gjøres med den ſtorſte Opmerkſomhed. 
Slige Jagttagelſer ſtee ved Betragtninger og Forfsg (Ex⸗ 
perimenter).  Beb blot Betragtning lader man Jagttagel⸗ 
fens Gjenftand uforandret, enten fordi man ei efter Behag 
fan forandre den f. Er, naar. man betragter en Solformor⸗ 
kelſe; eller fordi man ei vil virfe paa den fer at fee, paa 
hovilken Maade den felv vil yttre fig; fom naar man betrage 
fer et til fig felv overladt Menneffes Handlinger, Men 
ved Forføg forandrer man Gjenſtandens Tilſtand ved af 
fætteden i Stillinger og Forhold, om hvilke man troer, 
af de mere beftemt og tydelig kunne vife os dens Beſtaffen— 
hed 3-f. Cr. naar Chemikerne anftille Forføg med den at= - 
mofphærijte Luft eller Pædagogen gjør Forføg med et Barn, 
hvis Characteer han endnu ei rigtig kjendte. Saadanne 
Forføg anftiles altid i. Forbindelſe med Betragtninger , 
da man iagtager Gjenftandene under Forføget. ” Erfarin— 
gen deles og i den egne og fremmede, for faavidt man ens 
fen felv har iagteget noget eller ved andre har faaet Ef— 
terretning om hvad de havde iagttaget. Hiſtorien beroer 
for det mefte paa fremmed Erfaring, da den ofteft beretter 
Ting, fom ere langt fra og i Tid og Rum. Kredſen af egen 
Erfaring er derfor, langt mindre end hvad vi lære ved 
fremmed Erfaring. - Men egen Erfaring gjør et langt 
ſterkere Indtryk paa og end den fremmede, Derfor bliver 
Menneſtet ſedvanligt fun flogt ved egen Erfaring, St 
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videnſkabeligtIndbegreb af egne og fremmedeErfaringer kal⸗ 
des Erfaringsvidenſtab (empitiſt Doctrin)), men et faar 
dant Indbegreb af dornufterbjendelfe en Fornuftvidenſtab 
rational Soctrin) Af det forſte Slags er Hiſtorien af 

det andet Philoſophien. J denne maae Erfaringen et 
herſke. Forreſten underſtötte fornuftig Zænten og 
es hinanden overalt og ſtulde egentlig aldrig ads 

illes. 

Erfurt, en flor eg temmelig fat Stad i Thyringen 
i en ſtjon og frugtbar Egn, var i det 15de og 16de Aarhaun⸗ 
dred fortrinlig blomfirende ved jin Handel. Den horte til 
Hanſeſtederne, Havde Stapelret og havde ſtore Fordele, 
af Speditionerne og Landhandelen it Tydſtland, da den 
juft ligger i fammes Midte. Mod Giutningen ef det 16de 
Xarhundred havde Staden henved 60000 Indb. Men 
ved den forandrede Gang af Handelen, Tom efterhaanden 
frak fig til Leipzig, ved Stridigheder om Stadens Befiddels 
fe er Staden ſaaledes ſunket af den for nogle Mar fiden 
Tun talte 14009 Inde. Der er neppe nogen Stad i Tydfés 
Land, hvis Oiſtrikt ér faa vel dyrket og har faa megen 
Handel med alle Slags Haveværter fom Erfurt. Hoved- 
grenen for Jaduſtrien er dog uldmanufacturerne. Den—⸗ 
ne⸗Stads Indb. tilligemed Raadet og det derværende Uni— 
verfitet (ſtiftet 1392) ere deels cathelſte, (der gives og 
Kloſtre t Erfurt) deels lutherſte; dog bekjende de flefte 
Indb. fig til sen lutherſte Religion: Blandt Staden Er— 
furts Merkocgrdigheder ere Citadellet paa Pererebjerget 
tilligemed det forrige Benedictinerkloſter, hvori Grev 
Gleichen med begge ſine Gemalinder ligger begraven; 
Domkirken med den 275 Centner ſpere Klotte, Maria fal- 
det. det forrige Auguſtinerkloſter, hvor mu det lutherſke 
Gymnaſium er med Doctor Luthers Celfe, hvilken han bes 
boede fra 1505 til 1512. Denne Thyringens Hovedſtad 
blev tilligemed dens Siſtrikt af 16 CI Mile ſamt Eissfeld 
taget i Beſiddelſe af Preuſſen ſom Stadesløsholdelfe for 
Lande, der vare aftraadde til Frankerig. Ved den ulykke— 
lige franſk-preusſiſte Krig og efter Slaget ved Jena overs 
gav Erfurt fig ved Sapitulation , hvorved blandt flere 
Feldtmarſchal Møllendorf, Prindfen af Oranien 2c. bleve 
gjorde til Krigefanger. Erfurt blev, under franſk Herres 
dømme. JISct. 1808 holdtes her en merkverdig Same 
menkomſt mellem den rusfifke og fkranſke Keiſer, Kongerne 
af Baiern, Sachſen og mange andre hsie Perſoner. Efter 
Begivenhederne 1813 og 1814 har Preuſſen igjen taget 
Staden Crfurt i Befiddelfe, 

Erhard (Chriftian Daniel) Ooechoftetareet og 
Profeſſor ved Criminalretten i Leipzig, blev fodt 1759 i 
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Oresten. Sin førfte Ungdomsdannelſe ſtyldte ban fin 
Muder, een af de ædelfte og aandrigefte Avinder paa hendes 
Tid og efter hendes Død Profeffor Welker, en værdig Difcia 
pel af Erneſti. Af denne blev han ved flere Medlæreres Bis 
ſtand forberedet til Akademiet. Tilligemed den juridiſte 
Videnſkab, ſom han i Aarene 1778 — 1781 ſtuderede i Leips 
gig lagde han fig sg efter Hiſtorie, Philoſophie og Kune 
ſtens Studium, hvilken han lærte at Ejente ved Omgang 
med Fædrenelandets beromteſte Kunſtnere Oeſer og Dietrich 
og lagde ſaaledes Grunden til en vel mangeſidet, dog tillis 
ge noget overfladiſt Aandsoannelfe, der udmærfede ham 
og yftrer fig i alle hans Verker. 1782 blev han Doctor 
Juris og academiſt Docent i Leipzig; den practiſt juridi— 
ſte Løbebane begyndte han ſem Conſulent ved Overhofrete 
ten og Confiftoriet i Leipzig. 1783 blev. han Aſſeſſor i 
Landretten i Markgrevſtabet Rederlauſitz og 1787 overs 
ordentlig Profeffor i Retten, 71793 biev han ordentlig 
Profeffor og Medlem af det juridiſte Facultet; 1795 blev 
han Aſſeſſor i Overhofretten, 1809 Overhofretsraad og 
ſamme Aar Profeffor i Criminalretten og Domherre i Høis 
ſtiftet RNaumburg. Ogſaa udenlandfE Udmærfelfe blev 
ham fi! Deel. 1805 udnævnte Keiſer Alexauder den Iſte 
ham til Correfpondent ved Lovgivningscommisſionen ſi 
Petersborg nied Gage. Academiet i Erfurt, det kongelige 
Videnſtabers Selſtab i Warſchau og Overlauſitz, ſaavelſom 
univerſitetet i Wilna udnævnte ham fil JÆresmedlem. 
Han har ſom Skribent, akademiſt Lærer og Fortetningsz 
mand erhvervet fig- de meeſt udmoerkede og—mangfoldigfte 
Fortjeneſter. Hans akademiſte SÉrifter udbrede fig over 
vigtige Gjenſtande i den philoſophiſke og poſitive Ret, 
Retsoldſagerne, Retshiſtorien og Lovgivningens Theorie: 
overalt betragter han Tingene fra nye Synspunfter. Hang 
tydſte Skrifter have fornemmelig Griminairetten og Lov— 
givningen til Gjenſtand. Den ſacſiſke Criminalret bragte 
han førft i et Syſtem og hans Anmærkninger til Paſto— 
rets Overfættelfe have bragt mange vigtije Spørgsmaal 
i Griminallovgivningen for Dagen. Dans førfte vigtige 
Skrift over Lovgivningen var hans berømte Vork om Leos 
pold den 2dens Lovgivning i Toſcana. Hans Forføg om 

Lovenes Anſeelſe gav Anledning til at den kongelig-preus fi> 
jfe Storcantsler Carmer officielt opfordrede ham til en 
Critik af den almindelige Levbog for de preuſſiſte Stater. 
J det førfte Bind af denne Critik (hvis Fortfættelfe tit 
Videnſkabernes Fab af forffjelige Aarſager udeblev) har 
han-gjort et vigtigt Fremſtridt i den videnſtablige Behand— 
ling af £ovgivningsfunften. . pan har desuden ſtrevet en 
SMængde andre Afhandlinger og overgat CodeNapoleon: Hans 
ſidſte og vigtigſte Arbeid var Udkaſtet til en criminaltov bog 
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for Sachſen. Han døde i Aaret 1813. Hans Zærdome 
Characteer havde den franſte Culturs fordeelagtige og ſpa—⸗ 
ge Side. Han forbandt mangeldet Lærdom med de for—⸗ 
træffeligfte Hjertets Gaver. 

Erich eller rettere Erik er Navnet paa en ftor 
Mængde Regentere i de nordiſte Riger Danmark, Gverrig 
og Norge. Blandt de danffe Konger af" dette Mavn ere 
følgende de mærfeligfte, 

Erik Eiegod, en Søn af Svend Cfirithfen 
øg een af Danmarks fortræffeligfte Konger, Han regjerede 
fra 1095 til 1103 bekrigede Venderne heldigt og fatte Riget 
i en blomſtrende Tilſtand, hvortil ogſag de gode Aarin⸗ 
ger der fandt Sted under ham bidroge. Han begik et Mord 
og gjorde derfor en Reife fil det hellige Land, men døde 
paa Øen Cypern før han endnu naaede Jeruſalem 1103. 
Gang Gemalinde, ſom furgte med ham paa denne Reife 
døde i det hellige Land, 

Erik Emun, Søn af Erik Eiegod, kom paa Thro— 
nen efter Kong Niels og regjerede fra 1134 til 1137. Da 
hang Broder Hertug Knud Laward vår. bleven dræbt af 
Nielſes Søn Magnus, greb Grit Emun fil Vaaben og 
var vellængeuheldig, men flog tilfidit Magnus og Niels 
ved Fodevig i Sfaane 1:34. Magnus faldt i Slaget og 
Niels flygtede til Schleswig, Hvor jan blev myrdet af 
den hellige Knuds Gildesbrødre, hvis Formand Knud La⸗ 
ward havde- været: J fine Krige mod Venderne førte 
Erik Emun førft Rytterie over Havet, fire Heſte paa hvert 
&fib. Han blev dræbt paa et og af en fornærmet Adels⸗ 
mand Sorteploug. Om Betydningen af Tilnavnet Emun 
er man ei enig. Rimeligt betyder det dén mindeværdiges 
CErif Lam, Erik Emuns Cfrerfølger og en Datterſon 
af Erik Eiegod ffal have faået fir. Tilnavn af fin fvige 
Characteer. Hans hele Regjering fra 1137 — 1147 var en 
Række af indbyrdes Krige, hvorfor han tilfidft nedlagde 
Regjeringen og døde i Klofter ſamme Aar. 

Erik Plougpenning, en Gøn af Kong Wal—⸗ 
bemar den aben Seier, beſteeg Thronen efter fin Faders " 
Død, men kom firar i Uenighed med fin Broder Abel, ver— 
tug i Schlesvig. Da Erik paa ct Tog mod de holſteenſtke 
Grever ankom til Sdj'esvig, lod Abel ham myrde og kaſte 
i Slien, men-gjorde fiden Cen paa ei at være deelagtig i 
hans Mord. Erik regjerede fra I221 til -250 og fil Nav— 
net Plougpenning fordi ban lagde Skat pan Plougene. — 
CriÉGiipping en Son af Chriftopher den 1fte altſaa 
en Gønneføn af Waldemar den 2den. 3 hans Miandre—⸗ 
aarighed bled Riget beftyret af Margrethe Sambiria, 
Kongens Moder: Hertug Erik af Schlesbig . gjorde For 
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bring påa Riget og blev underføitet af Hertug Jarimar af 
Rygen. Bel blev Erſk Glipping erkjendt for Konge, 
men fom i nye Strid med Hertugen, der vilde have fihte 

” Lande fom arveligt Lehn. Det kom endog til aabenbar 
Krig og Kongen blev tagen til Gange ved Lohede, dog 
fom fan fiden løs Ved den brandenborgſte Markgrev 
Ottos Underhandlinger. Erkebiſkoppen Jacob Erlants 
ſen, der havde foranlediget de voldſomſte Optrin Under den 
forrige Regjering, vedblev ogfaa under Erkat foruroliget 
Riget indtil Doden ſkildte Kongen ded denne urolige Mands 
Erii Glipping deeltog i de poa den Tid herſtende Stribigs 
heder i Sverrig mellem Ørøbrene Magnus sg Waldemar, 
Under denne. Krig fornærmede San fin MarfÉ Stig Anderſen 
ſaaledes ved en alt for nøje Forftaaelfe med hang Kone at 
Marſten veb fin Tilbagekomſt ffiftede Partie mod Kongen, 
ſom blev overfaldet og myrdet i en Lade i Landsbyen Fins 
derup ved Viborg Xar 1286: Lan havde regjeret frå 1259» 
Ham fulgte hans Søn Erik Menved, hvis Regjeriug 
var ligeſag urolig fom Faderens. Dennes Mordere bleve 
erflærede fredløle og flygtede til den norſte Konge Erik 
Præftehader,- fom beſtyttede dem, og plågete Danmårts 
Kyſter ved Angreb paa Kyfterne og ødelæggende Plyndtinz 

” ger, Grit maatte tilfidft flutte et haanligt Forltg og indsø 
fætte fin Faders Mordere i deres forrige Rettigheder; — 
Erkebiſtop Grand foruroligede ogfaa meget denne Konges 
Regſering, hvorfor Kongen lod ham gribe og féngſle. 
Erkebiſpen faae Leilighed til at undfomme, Kongen blev 
jat i Bann og nødtes tilåt ydmyge fig for Paven; ſom 
dømte ham til af betale Grand 50060 Mari Sølv. - Eriks 
flette Huusholdning og Forføg paa at vedligeholde Dans 
marts Lehnshsihed over de vendiſte Stæder, bragte Riget 
i en Gjeld, der havde de ſorgeligſte Felger Erik Menved 
døde 13192 — Den fidfte Regent i Danmark af Navnet 
Grif var den berømte Dronning Margrethes Søfterdattets 
øn, Grit af Pommern, der allerede ved Calmar⸗ 
foreningen Yar beſtemt til Margrethes Cfterfølger i de 
nordiſte Riger og regjerede en tidlang under hendes Fors 
mynderffåb. Efter Margrethes Død kom han i en høift 
uheldig Krig mod de holſteenſte Grevet, ſom han uagtet 
Danmarks. Overmagt maatte filftaae deres Fordringer. 

SOgſaa de Seenſte bleve hoiſt utilfreds med Eriks vikaarli— 
ge Regjering, ifær fordi han imod Calmarunionens Be⸗ 
tingelſer overlod de vigtigſte Embeder til Fremmede. 
Særdeles grufomt opførte Statholderen i Dalarne Jens 
Erikſen fig imod fine Underhavende. En ædel Svenſt Ens 
gelbrecht Engelbrechtſon talte fine Landsmends Gag for 
Kongen, men, da dette ci hjalp, greb Han til Vaaben og 
tvang Erik til at fornye Calmarunionens Betingélfer, 
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Tilſidſt gif Misfornøielfen faavidt at baade de Danſte og 
Svpenſke afſatte Grib, ſom begav fig til Gulland (143937 
hvor han nærede fig af Søerøverie. Da han ogfaa maats 
fe forlade dette Land forfeiede han fig til Pommern, hvor 
han døde 20 Aar efter ſin Afſettelſe. — Blandt: de fvenfÉe 
Konger af Navnet Erik ere kun faa mærfelige, nogle ende 
og aldeles ubekſendte. — Erit gode eller den hellis 
geafgamil;en Bonde regjerede fra 1155 til 1161 og uds 
mærfede fig ved Chriſtendommens Udbredelfe i Finland 
hvortil ban bog brugte temmelig haarde Midler, Han 
indtog Endeel af Finland og blev tilſidſt dræbt i Kirken af 
ben danſke Prinds Magnus Henrikſen. Efter hans Død res 
gjerede adffilige Konger af hans Families afverlende med 
den ſverkerſte Familie. 

Er ik 14de var en Gøn af den berømte Guftav 
Griffon Vaſa, og fom paa Zhronen 1560, Han var lærd, 
men af en yderft ubefindig og voldſom Characteer, hvorved 
han fornærmede en Mtængde fornemme Svenſte ſaavelſom 
fine egne Brødre. Med den danffe Konge Frederik 2den 
førte han en fyvaarig Krig hvortil Beſiddelſer i Lifland 
gav Anledning. Denne Krig endtes forſt efter Eriks Af⸗ 
fettelſe i Freden til Stettin 1570. Efterat Erik havde 
med egen Haand dræbt Niels Sture, holdt fin Broder For 
Han i et haardt Fengſel og ægtet fin Frile, et Fruentims 
mer aflav Stand, ſtiftede hans Brødre et Partie imod 
ham, affatte ham med Stændernes Samtykke og holdt ham 
i Fængfel, indtil han efter 10 Lars Forløb blev dræbt ved 
Gift. Han agtedeog fremmede Kunſterne og Haandver— 
ker og modtog derfor mange fra Frankerig flygtede Hugo— 
notter, han afffaffede mange cvertroiffe Ceremonier 1 
Religionen og bragte Handel og Skibsfart i Opkomſt; 
fornemmelig fortjene hans Indretninger ved Juſtitsveſe— 
net at roſes. — Navnet Erik forefommer ei faa ofre i 
Norges Hiſtorie fom i de fo andre norbiffe Riger. Erik 
Blode xe var en Søn af den berømte Harald Haarfa— 
ger og dennes Gemalinde Rognhild. Faderen everdrog 
ham Regjeringen medens han enbnu levede, men efter Ha⸗ 
ralds Dod gjorde Erik fig faa forhadt ved fine Grufomhes 
der mod fine Brødre at man affatte ham og indkaldte hans 
Broder Hagen Adelſteen, ber var opdragen i England, Erik 
begav fig med fin berygtede Gemalinde Gunhild til Norte 
humberiand og omkom fiden paa et Tog mod England. 
Hans Gemalinte og Sonner begave fig derpaa til Dan— 
marti, og ved den darffe Konge "Harald Blaatands Hjelp 
lykkedes det Harald Graafeld, Eriks ældfte Søn, at fætte 
fig paa Norges Throne 903. — Erik Præftehader 
en Søn af Magnus £Lagabæter regjerede fra 1280 til 1299. 

Han fil fit Tilnavn af fit fiendtlige Sindelaug mod Getfi- 
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ligheden. Han vargift med den Fotjfe Prindſeſſe Margre⸗ 
the og efter at den kennetſte Stamme var uddod beſtem— 
tes Skotlands Throne for hans Datter Margrethe (the 
maid ofNorway), men hun døde paa Veien dertil. Ved 
at beſtytte Erik Glippings Mordere kom ban i Krig 
med Danmark, der førtes. med ved ødelæggende Streiftog 
mod Kyfterne. Forſt efter Eriks Død blev der fluttet Fred 
mellem Rigerne. j 

Crichthoniug, en Søn afDardanus og Bates 
og Jupiters Sønneføn, var Konge i Troas. Han var 
overordentlig rig, ég paa hans Øræsgange fandtes alene 
3000 Stutter med unge Føl, Boreas forelffede fig i nøgle 
af diffe Stutter og forvandlede fig til en Heſt. De fødte 
ham 12 Føl, der i deres Løb over Marken fprang faa lef 
paa Grægftraaene at de ei knekkede et eneſte. De kunde 
endog gaae paa Havet, Erichthonius ſik det trojanſke His 
ge, da hang Breder Ilus døde uten Børn. Han ægtedenu 
Aſtyoche og avlede med hende Tres. Efter Andre avlede 
han denne Son med Scamanderg Datter Calirrhoe. — 
En anden Erichthonius var Konge i Athenen, 
hvor han féal have ſtodt Amphictyon fra Thronen. Han 
var efter Mythen en Søn af Vulkan og Arthis, Datter af 
Cranaus. Da Arthis havde født Barnet i Minervas 
Stad tog Minerva det til fig og befluttede, at — det 
ſtjult for de andre Guder. Derfor lagde hun der i en Ære 
og gav denne til Pandrofes , en Datter af Cekrops rer 
den Befaling ei at aabne den. Men Pandroſes Søfire 
aabnede desuagtet Wſten og fandt deri Barnet tilligemed 
en frygtelig Drage, ſom bræbtte Forbryderſterne eller efter 
Andre forfærdede dem faaledes, at de i Raſerie ſtyrtede fig 
ned af Borgen. Erichthonius blev nu opdragen i Athe— 
nes Tempel af denne Gudinde felv og da han var voren 
til ſtodte han Amphictyon fra Thronen og fatte fig ſelv paa 
ſamme, Han led opreiſe Minervaen Billedſtstte eller efter 
Andre et Tempel paa Bergenog anordnede til hendes Wre 
Feſten Panatheneia. Mythen om denne Eridithenius fors 
tælles forſtjelig. Efter Nogle forelſtede Vulkan fig ſtrax 
efter Minervos Fodſel faaletes i hende, at han bed Jus 
piter af give fig hende £il Gemalinde. ” Men, ba Minerva et 
vilde give.fit Faord, ſogte WVulkan at tvinge hende med 
Magt. Efter Andre forlangte han hendes Kjerlighed ſom 
Belsnning for fin Umag ved hendes Fodſel, da han med ” 
en Øre havde maattet fpalte Jupiters Pande for at fun 
Tunde komme ud. Erichthonius giftede fig fiden med Vafis 
thea og avlede med bende Panbdior, Man beretter at han 
havde Dragefødder og, da diſſe hindrede ham ijot gaae, op— 
fandt han ben bedekkede Vogn med fireHjul, hvori han kun⸗ 
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de ſtiule fine Fødter derfor fatte Jupiter ham imellem 
Gtjernerne hvor han endnu er af fee ſom Kudſt. 

Eridanus, en mythologiſt Flod, ſom omtales 
ved Argonauternes Zilbagereife: Da Phaston blev dræbt 
ved Supiterg Lynild, ſtyrtede han i denne Flod og hans 
Soſtre Heliaderne bezræte ham faa længe indtil de forz 
vandledes til Poppeltreer. Com ſaadanne græb de endnu 
og deres Zaarer forvandlede fig i Flodens Vand til gjen— 
nemfigtig Bernſteen. Efter dette ſtulde man egentlig føge 
Eridanus i Norden, hvorhen Fabelen og fatte Phaë— 
tons Fald. Senere forſtgaer man ved Eridanus Floden 
Yo i Italien. 

Crinnyerne,-Furierne, fom med Slangehaar, 
ombeliede med Viperſlanger og bevæbnede med brændende 
Fakler og Pidſte, ſtige frem af Tartarus forat martre For⸗ 
bryderne med ſtrekkelige Qvaler. De hedde IMegæra, 
Alekto og Tilyphone, Deres Forſtanderſte er: 

Eriphyle, en Datter af Talaus Bias's Søn og Lyfis 
mach. Hun ægtede Amphiaraus og, da denne ſtreed med fin 
SBroder Adraſt cm Derredemmet og hun fulde afajøre Stris 
den, erflærete hun fig imod finiGemal. Polynices, ſom force⸗ 
rede benteetfHalgbaand, hvilket Venus havde givet Garmoa 
nia ved hendes Giftermaal medCadmus, bevægede Sriphyle 
herved tilat overtale fin Mand til Deeltagelſe i Krigen mod 
Thebeneg forraade de forenede Fyrſter hans ſtjzulte Ophold— 
ſted, uagtet ban ſom Sandſiger vel vidſte at han vilde finde 
ſin Dod for Theben. Amphiaraus paalagde finSønAlcmæon, 
da han fik Cflerretning cm hendes Forræderie, at opofre 
Moderen til hang Maner, faafnart Gønnen fif Cfterrets 
ning om hans Død. Dette gjorde Alcmæon faa meget vils 
ligere fom Oraklet biligede denne Hævn, Desuagtet for: 
fugte Zurierne Alcmæon for derte Mord, men Eriphyle 
Hlév igien kaldet til Live af Wſtalap. Hiint Halsbaand 
var forfærdiget af Vutkan, fom af Hevnelyft imod Harmo⸗ 

nia, fom Mars Hyde aviet med Venus, havde forhexet det 
ſaaledes at hvo der bar det maatte blive ulyttelig, Denne 
Skjebne tiaf Harmoniå, Poly ices Gemalinde, Semes 
le og Agia. Tilſidſt blev det ophærgf i Minervas Zempel, 
men bragte i den ſenere Tid Ariſtons Gemalinde i Ulytkke. 
Denne biev elffet af Tyrannen Phayllus ea vilde paa ingen 
anden Maade overgive fig til ham end naar han forſtaffede 
hende dette Dalsbaand, Han gav hende det, men hun 
havde ikke længe baaret det før hendes Sen blev raſende, 
antændte Huſet og opbrendte hende tilligemed alle fem vare 
deri. Sophocles har rebet et Sergeſpil over Eriphyle, 
hvilket er tabt. 
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Eris, Tvedragts Gudinde, en Datter af Natten og 
Søfter af Ares (Mars) fom hun ledfagede i Slaget. Da 
hun ved Peleuss Formæling med Tethys ei biev indbudet, 
üdkaſtede hun af Hevnelyſt et Guldæble med den Paaſtrift: 
forden Sfisnnefte, i det Verelſe, hvor Guder og Gudinder 
vare famlede, Juno, Minerva og Venus firede om dets 
Beſiddelſe. Jupiter lod Hyrden Paris paa Bierget Ida 
afgjøre Sagen. Han tilfjendte Venus Æblet og ſik derfor 
til Belønning den ſtlonne Helena, hvorover den trojanſte 
Krig opkom. 

Erke (af det græeſte £Q2X") fættes foran adſtillige Ord 
for at udtrykke den høiefte Grad af et Slags, ſaavel i ond 
ſom i god Betydning. Saaledes forſtod man ved Erkeem— 
beder, de hsieſte Rigsembeder, ſom Churfyrſterne ved Kei— 
ferfroningen lode beftyre ved deres Arveembedsmend nem— 
lig Erkekantzleren, Erkekemmeren (Churfyrſten af Bran— 
denburg), Erkemarſchallen (Ghurfyrften af Sachſen), Erke— 
ſkatmeſteren (Churfyrſten af Hannover), Erkeſtjenken (Kon⸗ 
gen af Bøkmen), Erketruchſeſſen (Churfyrften af Pfalzbai⸗ 
ern. Churfyrſten af Wuͤrtemberg kaldte fig Erkekammer— 
herre, — Erkebiſkop (Archiepiſcopus) Overbiſfop — Er⸗ 

kehuus, egentlig enhver med Erkevordighed beflædet Fa— 
milie, fortrinsviis Huſet Aſterrig. — Erkehertag den for— 
nemſte blandt Hertugerne, en Titel, ſom blot Prindfer af 
Huſet Oſterrig føre. — Erkepraſt er en Prælat af høt 
Rang, fom i geiftlige Forretninger Fan gage i en Biffops 
Sted. Man tillægger eg de preusſiſte Superintendenter 

—dette Navn, men viſt nok ikke i egentlig Forſtand. — Er— 
keſtift, Hoiſtift et Bifpedømme eller en bdiſkoppelig FitÉe 
og ſammes Menigheder. 

Erlach (Rudolph Ludvig von) Hovetanfører for 
de Gonfdedererede i den helvetiſte Infurrection Aar 1802, 
var født i Bern 1749 afen adelig Slægt. Tidligt overgav 
han fig fil Bidenffaberne, Hiſtorien opflammede førft 
hans unge Sjel, i hvilken en uudfletlelig Tørft efter Ære 
fnart begyndte at fættes i Bevegelſe. I fit ode Aar blev 
han anfat, ved det franſte Schweitzerregiment von Erlach, 
men fortfatte tillige fine begyndte Studier. 3 fit 21 Aar 
vendte han filbage til Bern, hvor han giftede fig. - Næs 
ften alle hans Foretagender fulgtes af Uheld. Et Udkaſt til 
en militær "Ordonants for den bernſte Landmilits blev 
hverken læft eller antaget af Krigsraadet. Et Forſog at 
prøve fin Lytte i Udlandet, da han lod fig anfætte fom Ma— 
jor ved et nyt oprettet Schweitzerregiment i det engelſk⸗ 
oſtindiſte Compagnies Tjeneſte i det ſidſte Aar af den nords 
merikanſke Krig, ftraffedes med et halvt Aars Forviisning 
til Murten, da man anklagede ham for mod Bernerregjee 
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ringens Forbud at ville hverve for engelſft Gold. Endelig 
lev han 1785 valgt til Medlem af det ſouveraine Raad t 

Bern og 1786 til Generalcapitain af Lujanv. Aar 1789 
kom han ved Lod i de Sextens Raad og blev udnævnt til 
Geſandt i de italienſte Fogderſer Men han havde ſtedſe 
den Forfrævelighed af ſee alle de nyttige Forſlog, han gjors 
de, forkaſtede. Da man ei vilde høre ham i hans Fædres 
neland fendte han Miniſteren Pitt en Foreftilling til For— 
deel for Megerflaverne i begge Indierne ; men ogfaa herfor 
var man døv. Nuudbrod ben franſke Revolutions: Storm. 
Dens Scener ryſtede ham fom Menneſte og Fader i enhver 
Henſeende. ” Den rode Auguſt 1792 blev hans yngfte Broder 
Cari af Erlad myrdet i Paris af Folket, da han fom Ca—⸗ 
pitain havde Bagt hos Kongen ; ved Menaini Flandern 
miftede han een af fine Gønner Ludvig. Alt dette ſaavel⸗ 
ſom Religionens Tilſideſettelſe i Frankerig cprørte hans 
Inderſte og Krig var Themaet for alle hans Taler til Ber— 
nerne, Han var fiden 1795 Schultheiß i Burgdorf, da 
Schweitz blev anfaldet. Det ſchomburgſte Corps faldt 
ind; han vilde forfvare Burgdorf; med Msie fik han 
Munitien for fine Kanoner, men uden Kanonerer. Desu—⸗ 
agtet forſagede han ikke. Med 4000 Mand vilde han rede 
te Bern; det var for ſildigt. Bern havde alerede capitu— 
leret for det hele Land, han lod ſin Hær ſtilles ad og levede 
irciig Stilhed til 1801. Gienoprettelſen af den gamle 
Statsorden var hans føjønnefte Maal: Han indfandt fig 
ved den helvetiſte Landdag 1801 09 under ham blevindaaaet 
et hemmeligt Broderſtab, ſom holdt fin forſte Sammen⸗ 
komſt den 185e Oct, 1801 i AIrtillerieoberſten, Rudolph 
Carl Steigers Huus nær ned Thun. Snart gaves dert 

alle Cantoner og Hovedſteeder Filialer af. dette Forbund. 
J Aaret 1802 udbrød endelig den forberedede Opſtand. 
Erlach udnævntes til Cveranfører ved Inſurrectionsar— 
meen, og begav fig til Baden, men fiød der uden Officerer, 
uben Penge, uden &rebitbreve, uden Gevær, Munition og 
Kanoner, midt tmellem en Hob rafende, opbragte Bønder 
og gi langt fra ham hans Fiende Schweitzergeneralen An— 
dermatt. Dog — han var felv Alt: Generallisſimus, 
Compagnieſtriver, Proviantsforvalter. Saaledes rykke— 
de han frem med fin ſtedſe vorende Hær, Imidlertid havde 
Inſuxrectionscomiteen verbraget Emanuel von Waftens 

wyl den hele Direction, da man af hans Bekjendtſtab med 
Dolder, Landamen i Schweitz haabede mindelig Bilæggels 
fe. Forſtaerket med hele Atgau og Soluthurns Mandſtab, 
rykkede Erlach imod Bern, hvorhen og Andermatt mar⸗— 
ſcherede, i det Saabat man ſtulde aabne ham Portene, 
Men diſſe bleve lukkede og Garnifonen fvarede med Kano— 
ner. Wattenwyl gav Erlach Ordre til en Manoeuvre, 
men han fulgte den ikke og Wattenwyl fortfatte Beleirin⸗ 

| 
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gen alene faa ivrigt at Bern ſamme Dag capitulerede. 
Da Erlach gjorde Foreftilinger mod Canonaden paa 
Stadsportene, opkom et raſende Sfiig3 man kaldte ham 
en Forræter og paa en Capitains Ordre var alerede et 
Gevær optruttet imod ham, da hans Venner drog ham ud 
af Tummelen for at redde hans Liv. Han kom tilbage til 
fit Corps. Den 20 Sept. var Bern rømmet af ken helnetifte 
Regjering. Erlach drog i Spidfen af fine Skarer ind i fin 
Fedreneſtad under fine Medborgeres taknemmelige Jublen. 
Men dette var og hans ſidſte Triumph. Stadens forrige 
fouveraine Raad ſamledes den følgende Dag og Erlach var 
udelukket. Man udnævnte Emanuel von Wattenwyl til 
Overanforer for de bernſte Tropper, og Erlach maatte af— 
træde ham den Hær, han felv havde ſtabt, thi, heed det, 
Erlachs Sundhedsomſtæendigheder tillade ham ei længer 
at anføre ve argauffe Tropper. J hans Affteed tilbøb man 
ham en Belonning fom han afflog. Den franfte Overcon⸗ 
ful endte Tom bekjendt den hele Inſurrection; Schweitzes 
Regjering kom tilbage til Bern. Erlach undgik ven ſyv 
ugers ſtjulte Ophold i Bjergene den Skjebne, der var tils 
tæntt Inſurrectionens Anførere.… Da de nye Mvrighedss 
perfoner valgtes efter den forſte Confuls Mediationsact, 
blev Erlach forbigaget. Endelig blev han valgt af Em— 
menthals Menighed og'traaede fom Medlem t fit Cantons 
ftore Raad; ved Valget af det lille Raad blev Erlachs 
Navn ei nævnet, Den fmerteligfte Følelfe af fine Medbor—⸗ 
geres Utaknemmelighed og dog en evig Stræben mod det 
Høiere fulgte ham til hans fidfre Dage. Hans Verk Code 
du bonheur, hans Præcis des devoirs du Souverain , hane 
Lettres fur les fabriques et le commerce à M. de N. og hans 
Coup d'oeil impartial ſur la guerre adtuelle et fur Pisfue, qu' 
éile peut avoir vidne om Forfatterens mangeſidede Dannelſe. 
Dog greb han med fin Heftighed fun, alt for ofte Feil; 
Saaledes var Erlach, fom hang Fiender gave Navn af 
Hudibras, og ſom felv i Dedicationen'til hen rusfife Kei— 
ferinde Catharina 2ten foran fin-Code du bonheur, ſtildrer 
fig med te Ord: Ciroyen d'une nation libre, qui ignore Part 
de mentir et de flatter les rois. 

Erlach (Carl Ludvig af) Marechal be Campi 
kongelig franſk Tjeneſte, bernerſt General imod de Franfke 
1798, var fødti Bern 1746, tog tidligt Krigstieneſte i 
Franferig og udmærkede ſig ſnart, ſaavel ved grundige 
Kundſtaber fom ved Mød og Kamplyſt. Diſſe Egenffaber 
fremmede hans Befordring, Han blev Oberfi ved Dragen 
regimentet Schomberg og Marechal de Camp, Ved Uds 
bruddet af den franffe Revolution forlod han franſt Tjenez 
fte og gif tilbage til fit Fædreneland , hvor han alerede é 
Aaret 1785 var bleven valgt til Medlem af det ſonveraine 
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Saab i Bern,” Aar 1791 commanderede han et Corps af 
nogle tufende Mand for at dæmpe de i Waadt udbrudte 
Uroligheder, og forffod paa dette Tog at erhverve fig Offi= 
cierernes Kjerlighed og Fortrolighed i faa høj en Grad, aft 
Berns Regjering fornemmelig herved bevegedes til af bes 
troe ham Overauférſelen i ben ulykkelige Revolutionstrig« 
Da nemlig det franſke Directorium alerede i Sept, 1797 be⸗ 
gyndte at vende fin diplomatifÉ-politiffe Virkfſomhed mod 
Schweitz og. ifær mod Canton Bern og Krigsuveiret 1798 
virkelig nærmede fin, fit Erlach Anførfelen over Berns Ar⸗ 
mee, omtreut 25000 Mand, med hvilfe han maatte befætte 
en Strætning af 55 Mile. Saa lille denne Magt var imod 
De ſtore franſte Hære, der havde forfamlet fig i Waadt og 
ved Gura, havde han deg ved det Mod; hans Krigere iForſt⸗ 
ningen vifte med den funnet udføre betydelige Foretagens 
der; men Jatriguer ved de forehavende Underhandlinger 
vakte Misforne ielſe. Han gik derfor den 26 Febr. 1798 til 
det ſtore Raad i Bern og holdt en kraftig Tale, hvorved 
han vilde begeiftre til Enighed eg alvorlig Anftrængelfe. 
Virkelig naaede han fin Henfigt for Oieblikket. Man til: 
deelte ham uindffrænfet Fuldmagt, hvilken dog ved en fes 
nere tumultuariſt Deliberation den 28 igjen blev ham fra⸗ 
taget. Fra dette Mieblit kunde Berns Fald ei hindres. 
De franfte Generalers Kunſtgreb lykkedes, halve Forholds— 
regler bleve tagne og andre udſatte. 36000 Franffmænd 
angrebe den 2den Marts Berns Hær, ſom var ſpekket bety— 
deligt ved Deſſertion. De lidet krigsvante Bernere bleve 
omfløiede og trak ſig fegtende tilbage. Den zte Marts le= 
veredes en Trefning halvanden Miil fra Bern mellem Ber⸗ 
nerne under Erlachs Anførfel og de Franſke under Schau— 
enburg. Bernerne tabte 500 døde og 100 Saarede, Bern 
capitulerede, og den ædle, patriotiffe Erlach blev ved 
Wichtrach myrdet af.en fra Overlandet dragende Lands 
ſtormbataillon, ſom formedelft Berns hurtige Overgivelfe 
mistænkte ham for Forrederie. Erlach var i det. felffas 
belige Liven elffværdig Hofmand, ſom Statsmand og Gol: 
dat ver han af en ridderlig Zænfemaade og patriotift 
Mod. 

Erlangen, en Stad i Kongeriget Bayern i Rezat—⸗ 
Fredfen, hørende fordum til. Fyrftendømmet Culmbach. 
Den har 800 Huſe omtrent 9000 Indb, og hører i Regelmæss 
fiahed til Tydſtlands fEjønnefte Steder. Den har et Uni— 
verſitet, der fører Navn af Frederik Alexanders, ftiftet 
1743. Det talte forhen 2 til 300 Studerende, Indbyg⸗ 
gerne ſom deels ere evangeliſte, deels reformeerte, nære 
fig af Manufacturer, Bryggerie og Agerdyrkning. De 
Ecrværende GCaftun=-og Hattemanufacturer vare fordum 
meget betydelige, men faavel diffe ſom de for fort fiden 
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meget blomſtrende Handfſkefabriker have lidt meget i be 
nyere Tider. Man tilbereder og her Erlanger-Blaat, 
ſom har Lighed med Berlinerblaat. Af Stadens Bygmes 
fter Markgreve Chriſtian Ernſt kaldes Staden og Chriftis 
an: Erlangen, 

Ernefti (Johan Auguſt) den ſtore Stifter afen 
nye theologiſtk og philologiſt Sfole, født i Tennſtadt i Thy— 
tingen den 4.e Aug. 1697, ſtuderede Theologie i Pforta, 
Wittenberg og Leipzig og blev Magifter 1730. Men efters 
at han 1731 var bleven Conrector og 1734 Rector ved Tho⸗ 
masfiolen i Letpjig blev den gamle clasfifte Litteratur og 
hvad dermed ſtod i Forbindelſe Gjenftand for hans Stude— 
ringer, 1742 blev han udnævnt til overordentlig Profes⸗ 

for i den gamle Litteratur ved Leipziger Univerſitet, 1756 
ordentlig Vrøfeffor i Veltalenheden. Begge diſſe Lærers 
pladſe foreftod han til 1770, da han nedlagde den farſte. 
Lidt efter lidt blev han førfteProfeffor ved det theologiſte Fa— 
cultet, Domherre i Meiien, Bifidder 1 Conſiſtoriet i Leip— 
gig, Decempir ved Univerſitetet, Senior for den meisniſte 
Mation og Mandags Vrætecollegiet fom og Vræfident ved 
det fyrftelig jablonomwiffe Videnſtabers Selffab i Leipzigs 
Han døve ben 1te Sept, 1781. Erneſti befad omfattende 
Kundſtaber i den gamle Litteratur, ifær i den latinfe, 
faa han heri kan regnes for cen af de Farſte, Ved gruns 
dig Studium af ben profane Philologie havde ban banet 
fig Veien til Theologien og lededes veb den foeſte til en rig— 
tigere Exegeſe af de bibelffe Skribentere og overhovedet til 
en liberalere Synsmaade i Theologien. Fra ham udgik 
for Storſtedelen den theologiſte Oplysning fornemmelig 
i Churſachſen, for faavidt åen grunder fig paa Philoſophie 
og rigtigere grammatiſtk Forklaring. Gom grundig Gritis 
fer og Grammatiker vifte han fig i fine Udgaver af Xeno— 
phons ſokratiſte Merkverdigheder, Ariſtophanes's Skyer, 
Homers Verker, Polybius, Suetonius, . Tacitus, men 
fremfor Alt ved fin fortræffelige Udgave af Ciceros Værfer, 
Over hang færdeles fortrinlige Maade at behandle de gamle 
Clasſiker Har han erklæret fig i fin Fortale til Fiſchers 
Ovid. Han var den førfte Gjenopretter af og Lærer i en 
fand mandig Veltalenhed. " I alle hans Skrifter er Stilen 
ægte cicerenianſt. De vigtigfte ere: Initia dodtrinæ for 
lidioris; nyt theolsgiſt Bibliothek 10 Bind, nyefte theole⸗ 
giffe Bibliothek 3 Ød., opuscala oratoria, orationes, pro= 
lufiones'et. elogia; opuſcula Philologiæ criticæ; chriftelige 
Prækener; Archæologia liter ; opuſcula theologica ; Opu= 
ſculorum orat. novum volumen; opuſcula varii argumenti &e, 

; me Auguſft Wilhelm Ernefti, en Broderføn af 
ben forrige, født i Thyringen den 260e Nov. 1723, bøde & 
Leipzig den 2ode Fuli 1801. Han var Profeſſor i Phileſo⸗ 
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phie og Veltalenhed og ligeledes en udmærket Philolog, af 
hvem vi have en Udgave af Livius og adſtillige andre latins 

ſte Glasfiber. ; 
Ernſt, Churfyrft af Sachſen, blev i fin Ung— 

dom bortrovet tilligemed fin Broder Albrecht og blev fiden 
Stifter af den erneſtinſte Linie. Han blev født 1441 og 
døde 1486 efterat han havde udmærket fin Regjering med 
mange nyttige og velajørende Indretninger. Mere om ham 
vil findes i Artiklen Sachſen. 

Erobring, Erobringsret. Crobring falder man 
ben ved ſeierrige Fremſtridt bevirkede B fiddelfestagelfe af 
et fiendtligt Land eller fiendtlige Sager i Krigstilftand. 
For faavidt fom Krig blandt civiliferede FelÉ fun har Af— 
gisrelſen afen omtviftet Rettighed til Maal, for faavidt 
giver Erobringen ikke umiddelber Erebreren Eiendomsret, 
men fun Retril at bruge den til fin Sikkerhed eller til Ska— 
deslosholdelſe imod den fiendtlige Magt, indtil Afgjørelfe 
finder Sted, Saaledes lød i det mindſte den ældre euro-= > 
peiſte Foiteret. 

Erog, Rjærlighedens Gud, hos Romerne Amor : 
der hvor han førft forekommer hos Heſiodus og Orphæus , 
er han den letfindige Dreng, fom mån ſedvanlig fænter fig 
under Amor meget ulig, thi der erfiende vi i ham en phi— 
loſophiſt Idee fil Forklaring af Verdens Oprindelſe. Den— 
ne forfvandt imidlertid ſnart og forvandlede fig til et blot 
Digterbillede. Hiin førfte Eros er. ældre end alle de øvrige 
Guder; følgende Ideer ligge til Grund for hans ZTilvæs 
relfe : Kjerlighed opløfte Striden mellem de førfte Elemen— 
ter i Harmonie og Verden blev til. - Den fenere Eros eren 
Gøn af Ares og Aphrodite (Mars og Venus) hvis Mythus 
førft temmelig fildigt blev uddannet. Gomer taler flet 
ikke om ham, Hefiodus Eun i Forbigaaende; hos Dramma— 
tikerne forekommer han kun fjelden. Lyriker, Elegiker, 
Epigrammiſter, hvis meeſt yndede Gang var Kierlighed og 
Spog og fom. i deres Kreds ofteft maatte træffe paa ham , 
have fornemmelig uddannet denne Mythus. At udvikle 
dens Characteer er unægtelig intet andet end af opføge 
Kjendemarkerne af den Lidenffab, hvorpaa den er Sindbil— 
lede og fremftille diſſe de Gamles Aand og Sprog. Dette 
er ſteet af Manfo i hans mythologiffe Afhandlinger paa en 
Maade, fom Lader ingen utitfredeftilet, Man forøgede 
endog Venus's Følge og antog Groter, Kierlighedsguder 
i Fleertallet. — Erotift kaldes alt hvad ber har Øens 
tydning paa Eros, altſaa paa Kjerlighed. Erotiſt Poefie 
er altfaa Kierlighedspeefig. Sedvanlig tenker man derved 
paa det lettere lyriffe Slags f. Cr, Anakreons Sange, 
der nærme fig mere fil Spøgend til Alvor, maaffee fordi 
Amor helſt driver fin alvorlige Forretning ſom Spog. 
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Naivitet et bens Hovedcharacteer. J øvrigt ere ogſaa 
Romaner og de ſaa kaldte Kjerlighedshiſtorier indbefattede 
under dette Ravn og man Falder og deres Forfattere Eros 
tiker, ifær Forfatterne af de græffe Romaner eller mileſi⸗ 
ſte Eventyrer. 

Erpenius (Thomas) egentlig van Erpen, een af 
de lærdefte Orientallifer, født i Gorcum i Holland Aar 
1584. Hans Forældre havde forladt Frankerig for Religis 
onens Skyld, Da deres Søn vifte Zilbøielighed til Bis 
denſkaberne, fendtede ham 18 Aar gammel til Univerſite— 
tet i Leiden; men neppe havde ban her begyndt fine Stu— 
dier før han fattede Mistillid fil fig felv og var nær ved 
gandfæe at opgive dem. Dog fattede han ſnart bedre Mod 

” og vendte med faa megen Iver tilbage til Studierne. at 
hans Fremſtridt vakte hans Læreres retfærdige Beundring. 
Efter Gerhard Vosſius's Vidnesbyrd udmærfede han fig 
fornemmelig i Metaphyſiken. Mu beroer hans Roes iſer 
paa hans Lærdom i de orientalſte Sprsg, ſom han begyndte 
at lægge fig efter paa Joſeph Scaligers Raad. For at 
dyrke dem endnu bedre beføgte han England, Frankerig 
Italien og Todſtland og lærte her at Fjende de lardeſte 
Mænd, der aave ham Raad øg Anviisning. Med færdeles 
Venſtab Modtog ben fiore Caſaubonus ham. Han lærtenu 
og det perſiſte, tyrkiſke og æthiopijfe Sprog. Efter fire 
Wars Reiſer kom han 1612 filbage til Holland og blev ud= 
nævnt til Profeſſor i det arabiſke og andre orientalſte Sprog 
med Udelukkelſe af det hebraiffe, fom dengang doceredes af 
en anden. Erpenius foreftod fit Embede med ligefaa megen 

Duelighed fom Fver. Med betydelige Omkoſtninger lod 
han indrette en Preſſe for at fade trykke Værker i. den ori⸗ 
entalſfe Litteratur: Aar 1619 blev ert andet hebraiſt Pros 
fofur oprettet i Leyden og overdraget Erpenius. Kort 
derpaa biev han og orientalſt Tolk for Generalſtaterne 
for at overſette de fra Aſien og Afrika indløbende Breve 
og forfattede, der fulde fendes hen. De lærdefte Araber 
beundrede den Elegans, med hyilfen Han vidſte at udtreyk— 
fe figi deres Sprog, der er faa rigt paa Fiinheder. Rygtet 
om hans ftore Kundſtaber i det Arabifte Øvar faa udbredt. 
at Kongen af Spanien gjentagne Gange indbød ham for af 
forklare Endeel IndfÉrifter paa de mauriſte Bygninger og 
Mindesmerker. Erpenius var Forfatter af forſtjellige 
Verker, der deels udfom i hans Levetid, deels efter hang 
Død 04 ſtage i ftørfte Anſeelſe hos Kjendere, Desuden vilde 
han beførge en Udgave af Coranen med latinſt OverfætteE 
fe, en Theſaurus grammaticus for det arabiffe Sprog og en 
arabiſt Ordbog, men en ſmitſom Sygdom bortrev ham ale⸗ 
rede 1624. Foruden hang Grammatica arabica, hans Gram- 

matica hebraica øg forſtjellige andre grammatiffe Værter er 
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hans vigtigſte og berømtefte Arbeide Elmaccini hiftoria ſara- 
cenica Fol. 1625+ 

Erſkine (Thomas) er den fredie Søn af. Greven 
af Bucham og for nærværende Tid een af de berømrefte 
Retslerde og Gråtsmænd i England. Han tjente 1 fin 
Ungdom til Søes og til Lands, og opofrede fig ſiden til Jus 
ca og de ſtjonne Videnſtaber. Hang lykkelige Forſvar for 
Capitain Bailly og fiden f Underhuſet for Boghandler 
Carnau, grundede hans Rygte og han fik ſiden Forfvaret 
fort Admiral Keppel, Lord Georg Gordon og den famøfe 
Haftings. 1783 traadde han ind i Pralamentet og git til 
Oppoſitionspartiet. Senere udmæriede han fin ved hos 
mag Paynes Forſvar. Forat titfjendegive ham fin Vels 
villie udnævnte Prindſen af Wales ham fil fin Cantsler, en 
Poſt, fom i flere Aar huvde været ubefat. 1800 giftede han 
fin ældfte Søn med Waſhingtons Datter, 

Erts kalde vi efter almindeligt Sprogbrug ethvert 
Metal, fom det i fin naturlige Skikkelſe findes i Jorden , 
i Mineralogien derimod kaldes Ertſer ſaadanne Blandin— 
ger, i hvilke Metallerne ere nøje forbundne med andre 
mineråljfe Legemer. Ertsgangene ere ligeſom Bler— 
gets Aarer, der gjennemtrydfe hverandre i alle Rets 
ninger» ; 

Er y ind, et Tilnavn, mah gav Venus af Bier⸗ 
get Eryr i Sicilien, hvor hun og havde et berømt 
Tempel. 

Erymanthos Bierge i Arkadien, hvoraf det 
erymanthiſte Vildſvin har Navn, fee Hercules. 

Criyficithon eller Grifichthon, en Søn af Kong 
Triopas i Theſſalien, begik den Fordryderfe at ville oms 
hugge en Ceres helliget Lund 5; han gjorde Begyndelſen med 
en ſtjsn ſtor Eeg, der beboedes af en Dryade og under hvis 
Skygge de øvrige Dryader ſedvanligt opferte deres Dande 
fe. Trods de Advarſler, der gif iforveren, trods Nym— 
phens Blod, Der udftrømmede ved førfte Aug, holdt ban 
ei op før Gegen faldt og Dryaden havde tilfat Livers Nu 
flygtede de øvrige Dryader til Ceres og anraabte om pevn 
for denne Ugietning. Gudinden udſendte den gyſelige 
Hunger, ſom omſtyggede den fovende Eryſichthon med fine 
Vinger og indblæfte ham fin giftige Aande, og fra nu af 
raſede en uſſtukkelig Hunger i hans Inderſte. Snart for— 
tærede han ſiuhele Formue, afgnavede tilfidft, da han ef 
kunde erholde mere Særing ſine egne Lemmer, faavidt 
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han kunde rælfe dem od døde endelig i — For⸗ 
tvivlelſe. 

Erzgebirge (Ertsbjergene) en Bjergſtrekning t 
Sachſen, hvoraf den erzgebirgiſte Kreds har Navn. Dens 
ne Kreds grændfer til Bøbmen ; dens Fladeindhotd regnes 
til 101 [] Mile og Folkemengden til mellem 450 og 560000 
Menneffer. Sammes Hovedrigdom er Biergværfsvæfenet, 
ſom beffjeftiger 12000 Menneſter, og det er bekjendt, hvor 
vigtige flere af Bjergftæderne fom Freibera, Annaberg og 
Gchneeberg 27. ere formedelſt Nærheden af Sslv- og Tin= 
gruberne 2c. Ogſaa Høravlen er betydelig, og i den nyere 
Tid har man begyndt at dyrke Korn, fornemmelig Lavre 
med Fordeel. Qvægavien er ligeledes meget god. J ov⸗ 
rigt fan man vel med Rette falte diſſe Bjergegne Hoved fæs 
det for det ſachſiſte Manufacturvæfen, fordi der i ſamme 
herffer en ualmindelig Induſtrie. 

Eſchen (F. A.) en med de ffjønnefte Aands og 
Hjertets Gaver udruftet Yngling, var født i Eutin 1777 
og gav de ſtjonneſte Forhaabninger om fig, hvilke en alt 
for tidlig Død tilintetgjorde. Han fuldførte fine Studes 
ringer i Jena og begav fig derpaa til Bern for at være Hofz 
mefter for en ung Mand. Her fuldførte han fin Overjæfte 
telſe af Horatſes Oder, det ei er uden Fortjenefter. For— 
ſtjellige egne Digte fulde af Ynde og Omhed lovede ham 
en udmærket Plads blandt Tydſtlands Digtere, Paa.en 
Reiſe til Genferføens Bredder i Aaret 1800 fandt han fin 
Død, da han befteeg Buet, Benzenberg meddeler herom 
Details, der ere ſamlede paa Stedet: Eſchen fommer fra 
Genf og træffer undervejs en Mand, der tilbyder fig at 
føre ham. op pad Buet, hvis Spidfe er 9600 Fod over Ha—⸗ 
vet. Ledſageren Ejendteei den rette Vei, fom hverken er 
farlig eller ubegvem og førte Eſchen op ad den urette Side. 
Eſchen gaaer over Gletſcherne og forſvinder. En tynd" 
Sneebroe, hvorover kan gif, braſt og han faldt i ét Jis— 
fvælg af Too Fods Dybde. Hans Reiſeſelſkaber Simſchen 
196 til Servoz— ſom er omtrent 6 Mile derfra fer at faae 
Hielp, da de ingen Strikke havde hos fig. Næfte Nat 
gif fire Førere hen til Stedet og lode fig hidfe ned i $is> 
ſprekken. De fandt den ulykkelige Eſchen indeklemt t 
Jisſprekken med Hænderne over Hovedet og ganfke ihjel— 
froſſen. Han var uden Beffadigelfe, men hadde i Deds— 
angſten kradſet Neglene af Fingrene. Ale Omſtendighe— 
der forenede fig til denne ulykkelige Begivenhed. Eſchen, 
ſom bemærkede af hans Fører ei var fuldkommen veikyn— 
big, vildeendnutageen ånden med, men denne havde 
Forfald. Han vifte ham tihen anden, men Folkene forſto⸗ 
de ei — „da han ſpurgte efter Buet, ba Bjerges i 
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Landets Sprog har et andet Navn og ſaaledes maatte han 
med fin førfte Fører gaae fin Død imøde, En Granit 
SMindeføile med MarmorsPoftament ſtjuler hans Been. 
Dette fimple ædle — hæver fig tæt ved Landeveien 

ei langt fra Servoz. Departements Profecten Eymar i 
Genf har ladet den opreife og farten Indſkrift paa den til 
ben Afdødes Priis. 

Eſchenb ach (Wolfram von) hvis Blomſtren 
indtræffer i den førfte Halvdeel af det 13de Xarhundred er 
blandt alle Digterne af det ſchwabiſte Tidsrum eller brandt 
alle Minneſangerne ei alene een af de frugtbarefte,- men og 
den fortrinligſte. Rig og nye i Fremſtillingen og en Mefter 
i Sprog og Verſebygning hæver han fig tilen epiſt Høide, 
der før og efter ham ei ev opnaaet. Om hang perſonlige 
Omftændigheder vide vi ifte mere, end at han nedſtamme— 
de fra en adelig Slægt fandfynlig fræ Overpfalz. Han 
modteg MidderHaget i Henneberg og tilbragte fit Liv paa 
Riddertog, hvorved han levede af Poeſien og Fyrſternes 
Gavmildhed. Mod Slutningen af fit Liv trak han fig til⸗ 
bage til fin Faders Opholdsſted. "Hans Legeme hviler ét 
Fruekirken i Flekken Eſchenbach. Han har fandfynligen 
overlevet Aaret 1207. Han var fin Tidsalders Mefter i 
Sangen. Hang Digte ere deels af hans egen Opfindelfe , 
deels udarbejdede efter franſke og provengalſte Mønfire. De 
fortrinligfte af hang mange Verker ere: Percival, Titu— 
tell, den trojanffe Krig, . Wilhelm af Oranſe og Gotfred 
af Bouillon. 

Eſchenburg (Johan Joachim fra 1767 Hofraad 
sg Profeſſor ved Carolineum i Braunſchweig, var fødti 
Hamburg den 1fte Dec. 1743, hvor hans Fader drev. Handel 
Denne med den elſtvordigſte Characteer og ex uddredt Lær— 
dom udruſtede Veteran iLitteraturen hår erhvervet fig vas 
rige Fortjenefter fom Lærer og Sfribent. Hans raftlefe 
Yliid, fom han rettede paa forſtjellige Grene "af den mens 
neſkelige Biden fyldes ifær en nøiere og grundig Kundſtab 
i den engelſke og tydfée Litteratur. Hans Overſéttelſer af 
det Engelffe, blandt hvilke iſer Shakeſpeare fortjener en 
udmærket Plads, forraade en dyb og grundig Sprog. pg 
Sagkjender, og hans Entwurf einer Theorie und Literatur 
der ſchoͤnen Wiſſenſchaften, den dertil hørende Crempe:s 
famling ſaavelſom hans Handbuch der claſſiſchen Literos 

tur, viſer ham fom en fmagfuld titterator, der Fjender den 
ældre og nyere Tids Værker i deres hele Omfang, 

Efco rial (El Efcurial) en i den ſpanſtke Provinds 
Segovia, iſen raae bjergig Egn liggende Flekke 6% Miil 
fra Madrid, hvor Philip 2den efter Slaget ved St. Quen⸗ 

N 
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tin 1557 ifølge et Løfte opbyggede hiint beromte Kiofter og 
Slot, fom man almindeligt forſtager ved Navnet Eſcorial. 
Da Slaget ved St. Quentin bled holdt den, 19de Aug. pag 
den hellige Laurentius's Feſtdag, blev og Eſcorial indviet 
denne Helgen. Det indeholder en Mængde Bygninger , 
Gaarde.og Haver, fom ere forfynede med Alt hvad den ode 
flejte Dragt fan forene, To hundrede Munke af den hellige 
Hieronymus's Orden beboe Klofterbygningerne og drive en 
meget indbringende Zaareav!, J den prægtige Hovedkirke, 
ſom indbefatter 24 Altere og 8 Orgler, > findes under Hsial⸗ 
teret et Capel Faldet Pantheon, hvor Spaniens afdøde 
Regenter biſettes. Cart ste gjorde Udkaſtet til denne 
Bygning, fom Philip 2den, 3die og 4de udførte; den ſtal 
have fojtet 5 Mill, Dukater. Philip 2den ſtiftede tillige 
Cfcortals berømte Bibliothek, og hans Søn forøgede det 
anfeeligt. Det indeholder ftore tildeels endnu ubenyttede 
Haandſtrifter, hvoraf dog en ſtor Deel ødelagdes ved en 
Brand 1671.» 

Cfiiimoer, et Folkeſſag, der beboer Kyſterne af 
det Nordlige Labrador og udentvivler af ſamme Hertom fe 
ſom Grønlænderne, med hvem, de have Sprog tilfælles» 
Cffimvoerneersaf meget indſtrenkedeAandsgaver, og ei ſmuk— 
te af Sfabning 3 deres Hænder og Fødder ere meget fmaae, 
Deres naturligeFarve er hvid, men Ureenlighed og Tran 
gjør. den ufjendelig. De føre et hoiſt uffelt Liv og nære 
fig af Fiſterie og Sagt: naar de Intet have aft tilfredsſtil— 
le Hungeren med, ſue de deres eget Blot. Deres enkelte 
Zalgaae fil 6 og de ſammenſatte til 21… Hvad der gaaer 
over falde deen Mængde. Paa ſamme Maade ere de ind» 
ſtrenkede i deres øvrige Begreber. De leve-i fuldkommen 
Lighed uden Regjering, undtagen at den Stærkere, Mos 
digere eller den, ſom har de fleſteKoner ogBørn, paa en vis 
Maade har. Fortrinet, Ligeſaa lidet have de Loves den 
eneſte Straf er almindelig Daddel. Alle religisſe Begres 
ber ere dem fremmede ; de mæbriffe Brødre have forføgt 
at indføre Chriſtendommen iblandt dem og 1777 blev den 
forſte Eſtimoer døbt. 

i Esmenard (3.) Cen af de fortrinligfte nyere 
franſke Digtere og Medlem af Inftitutet, var født i Veliga 
janne.i Provence og cm 1790 med et Wrende fra Staden 
Aix til Paris, hvor han forbandt fig med nogle kongelig 
ſindede Journaliſter. Dette bragte ham paa Profcripfionss 
liſterne. Han flygtede, gijennemvandrede Italien, Tydſk— 

land og England og fom 1796 igjen til Paris, hvor den ba⸗ 
taviffe Geſandt Schimmelpenning anfatte ham i ſit Bure— 
au, Desuagtet blev han forfulgt ſom ——— og igjen 

- 
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deporteret til Tydſkland. Forſt efter Revolutionen af ode 
Nov. 1799 vovede han fig tilbage og nød Sikkerhed. Nu 
arbeidede han med Chateaubriant og Fontanes forſt paa 
den franſke Mercur, derneſt i det Indres Minifterium ſom 
Chef i i Bureau des Speſtacles. Aar 1803 gif han med Les 
clerc til St. Domingo, kom igjen og veifte til Martinique , 
hvor han blev Regjeringens Generalſekreteer. Wen ales 
rede ved Sutningen af 1804 var han igjen i Paris. Han 
blev anfat i Politicminifteriet fom Medisem af Genfurcomz 
miſſionen og fornemſte Redacteur af Gazette de France. 
Tilſidſt gt! han i Statens ZÆrender til Italien. Paa Vei— 
en fra Neapel til Rom mellem Itri og Fondi, havte han 
det Udeld at Vognen væltede og han blev kaſtet med Hove— 
det imod en Klippe. Man trepanerede ham i Fondi, men 
han døde 8 Dage efter 47 Aar gammel 1811. Han er for— 
nemmelig bekjendt ved fit flørre didaltiffe Digt :- la naviga- 
tion, Ogfaa i den lyriſke Poefie har han forſogt fig med 
Held; i dette Slags haves af ham: Le trionphe de Trajan 
og Fernand ”ortez, Hans Sprog er ædelt og hans Frem— 
filling fuld af Værdighed. ; 

Efoteri fé, hemmetigt, hvad der blot er for Ind? 
viede, Wed de Gamles Myſterier eller hemmelige Seiſta— 
ber havde man efoteriffe og exoteriſte Lerdomme, hine for 
de Indviede, diſſe for de Uindviede. Siden har man 
brugt denne Benævnelfe i Videnſkaberne og faldet de Fore— 
ſtillings- og Leremaader, der paſſe for lærde Kjendere efos 
teriſte; de derimod ſom paffe fig for de Ulærdes Fatteevne , 
exoteriſte. 

Eſpagnofet (egentligt Joſeph Ribeira) var født 
1589 i Eative i Kongeriget Valencia. Denne fortrinlige 
blandt de fpanife Malere, ſtuderede ifær Correggio og 
firæbte ved fine Arbeider at fordunkle Dominicos Varker. 
Gan behandlede ſtræekkelige og zanfelige Gjenſtande hel— 
digft, dog manglede han &mag og Adel. , Dan levede læns 
ge i den Fattigdom, hvovi han var født, og, omendſtjondt 
en Cardinal vilde uddrage ham af ſamme, vendte han dog 
frivillig tilbage til den, fordi han havde bemærket at Ma— 
gelighed røvede ham Lyſt til Arbeid. - Neapel, hvor han 
havde nedfat fig, betragtede ham ſom fin førfteMaler. Han 
døde der, 6 . Andre berette at hang Død indtraf paa et 
ubekjendt Sted, hvorhen ban havde begivet fig af Kummer 
øver tet Forhold, fom Don Juan, Philip 4des naturlige 
Gøn, havde begyndt med hans Datter, Der er Intet at 
dadle paa hang Characteer undtagen hans Jverſyge mod 
Dominico , der ofte bragte ham for vidt. Hans Hos 
vedværter findes i Neapel og Spanien,  Mufæet.i Pas 
* 
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vig befidder blandt andet hang af ham felv malede 
Portrait. 

Eſpinasſe (Fulie de l') beundredes Engang ét 
Frankerig, fom Indbegrebet af Alt hvad der var Eſſtogr⸗ 
digt. Hun forenede de meeft glimrende Aandsgaver med et 
Hjerte, der var iftand fil at føle den heftigſte Kjerlighed 
og glimrede i de ſineſte, meeſt dannede og udvalgte Cirkler 
i Paris. Hun var født i £yon 1732, og omendſtjendt hen⸗ 
des uægte Fodſel aldeles ikke var ubekſendt blev hun dog 
anfeet for en Borgers Datter og førte ftedfe hans Navn 
uden nogentid at gjøre Fordring paa ſin fande Herkomſt. 
Derved opfyldte hun trolig det Lafte, hun havde givet fin 
Moder Mad. d” Albon paa hendes Dodsſeng, hvorimod 
denne havde teftamenteret hende en lille Arv. Paa denne 
Tid forfamlede Mad, Deffand ligefom en Hofftaf af de meeſt 
dannede og aandrige Mænd omfring fig, hvilke kappedes 
med hverandre i Vid og Galanterie og fældfe Domme t 
Videnſkaberne og Politiken. Denne Dame antog Julie 0” 
Elpinaffe til Seiſtaberſke, da hun i en ældre Alder ſtedſe 
var i ondt Lune og havde havt det Uheld at miſte Synet. 
L'Eſpinaſſe modtog gjerne hendes Tilbud, da hun levede i 
en trængende Tilſtand. Uden Fordringer traadde hun ind 
i Mad. du Deffands Huus eg anede ei, at hun fnart vilde 
blive den glimrende Stjerne, hvorom de meeft dannede Aan— 
der i hendes Tid -ſtulde famle fig. J Forſtningen -levede 
begge Damer i den bedſte Harmonie, Mad, Deffand uden 
Mistanke og Julie uden Fordringer i lykkelig Ubevidſthed 
om de Fortrin, der ffulde gjøre hende ligeſaa berømt ſom 
ulykkelig. Men Forſtjelligheden mellem den unge ved 
Stjønhed ef mindre end ved Aandsfuldkommenheder indta— 
gendeſSkabning, og hendes vel aandrige, men tillige aldrende 
ofte heftige og i ondt Lune værende Herſkterinde gav Anled⸗ 
ning fil Sammenligninger, der ef unde falde ud til den 
SidſtesFordeel oghvisVWirkningerdennefaafnart hun erholdt 
Kundſtab derom faa meget mindre kunde blive ligegyldig " 
ved, fom hun endnu i fin Alder ei vilde opgive de For— 
dringer, hvortil alene Ungdom sg Skjonhed bereftige« 
Kun alt for fnart bleve Julies Fortrin erkjendte, Alles 
Hjerter hyldede hende, felv d'xalembert, Mad. Deffands 
meeft prøvede Tilbeder, følte fig overvunden af hendes Yn— 
digheders Magt og tilſtod hende fin Kjerlighed. I Førft- 
ningen lykkedes det at ffjule de nye Forhold, faa ftore og ” 
Banſtelighederne vare. Thiſei alene om Dagen var Julie 
hos fin Herfferinde hun havde og den plagende Forret— 
ning at forkortede lange føvnløfe Netter ved Foreleſen. 
-&unde faa Eftermiddagstimer, der vare forundte hende 
fil Hvile, kunde hun benytte HOR BEN GE Sammenkom⸗ 

2 
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ſter eller ſtriftlig Underholdning met fine Venner. Denne 
Zvang medførte Opdagelſen, hvorpaa sieblikkelig fulg— 
te Skilsmiſſe. Men den Forſtodte havde alerede 
alt for talrige Tilbedere tilat finde fig forladt ; Ha man 
bevirtede endog vedSertugen afChoifeul aft&ongen udfatte 
hende en anftændig aarlig Indfomft.Zra denne Tid traadde 
hun ind i den fore Verden, og de meeſt glimrende Cirkler 
kappedes om Wren af hendes Nerverelſe. D'Alembert 
forlod gandſte Mad, Deffand for at opofre fig fil den, ſom 
holdt hans Hjerte fængflet og af hvem han, ſtiendt forgjes 
veg anraabte om Glentjerlighed. Kun det inderligfte 
Venſkab var hun ijtand fil at føle for ham, og dette vijte 
hun ham, da han blevoverfalden afen fvær Sygdom, ved 
den omhyggeligſte Pleie. O'Alemberts inderlige £ængfel 
ftedfe at være fin elſkede Veninde nær, formeredes herved , 
øg hun tilftod ham det Onſte at beboe ſamme Varelſer ſom 
hun. Ingen ilvefindet Dom dadlede dette rene Forhold. 
Men nu opkom ſamme Lidenſtab, hun havde indgydet.d” 
Alembert hos hende for en anden. Hun ffulde lære at kjen⸗ 
de alle de Henrykkelſer, men og alle de Lidelfer, ſom 
Kjerlighed ſtjenker. Marquien af Mora, en ſpanſk 
Yngling, der forenede mandig Adel med den høiefte 
Ynde og ét varmt. Hierte med ten meeſt dannede For— 
ſtand, blev elffet af hende og elſtede hende igjen. Den 
redelige d'Alembert, ber ſtjulte fin Smerte ved fig ſelv, 
opofrede ei alene fin Kjerlighed for hendes Villie, men var 
oghoimodig nok tilat mægle imellem begge. lerede vare de 
CElifendes inderligfte Pnſter Maalet nær, da Mora pluds 
feligt blev ſyg. Julie var nær ved at forgaae af Kummer, 
og i [amme Hieblik — uforklarlige AQvindeubeftandighed 
— paalegger en nye Kjerlighed hende Lenker og udflætter 
den dgenve Vens Billede af hendes Sjel ; endnu før hans 
Død. Oberſt Guibert, bekjendt af fine Forhold til Frede— 
rik 2den, drog hende med uimodftaaelig Magt fil fig. Han 
var vant til at betragte Avindernes Yndeſt fom en Tribut, 
der ſkyldtes hans Egenſkaber, og Kſerlighed var ham blot 
et Galanterie-Spil. GS fine Breve til ham udtrykker hun 
det ømmefte Hjertes Følelfer og røber den meeſt dannede 
Forſtand. La Harpe figer om hende: „Jeg har aldrig 
kjendt nogen Qvinde med mere naturlig Forftand og mins 
dre Glimrelyſt, med ſtrre Talent til at udpege andre 
Aandsgaver. Hun gav Enhver fin Plads og hver var fils 
freds med fin, Med fror Boielighed befad hun den elffværs 
digſte Artighed, der antager Deeltagelſens Tone. Denne 
Zone var hende let, hun fængflede uimodfiadelig, og faa 
mange Benner hun og havde, "troede Enhver at han var 
det alene, Ingen var mere virtfom end hun, naar det 
gialdt at forbinde fig nogen, Hun døde 1775 eller 1776. 
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Cfplanade, en frie, jevn Plads foran en ſtor 
Bygning; i Militairfproget betyder det den frie Plads 

mellem Citadellet og Feſtningens Huſe. Videre bruger 
man denne Benævnelfe om Bryſtvernets Skraaning ved 
den ſaakaldte bedekkede Vei (See Glacis). 

Efpremenil (Jacques Duval d') født i Pondi—⸗ 
chery 1746, udmærkede fig tidlig ved en fyrig Aand og en 
glimrende Veltalenhed: Han betraadde den juridiſte Løs 
bebane ſom fongelig Advocat og blev fiden Parlamentsraad 
i Paris. Her havde han Leilighed til at udvikle fine Ta⸗ 
lenter påa en glimrende Maade, men forraadede tillige 
en vrolig, fil politiſteßorandringer tilbøielig Aand, Da 
Mesmer fremtraadvde med fine Ovdagelfer i Magnetismen, 
blev han en Tilhenger af ham og loffede en Mængde 
Syge til fig. Ved en overvejende Forſtand vare hans Cri⸗ 
tiker ſtedſe faa meget bittrere fom de fynies blot indgione 
af Kjeriighed til der Umindelige og af Retſtaffenhed. 
Sfær var han Dronningen imod; han domte om hendes 

Smag og hendes frore Udgifter med en Frihed, ſaa Drons 
ningen engang ſagde til en Modehandlerſte, ſom tilbød 
hende en nye Hovedpynt, Jeg fjøbte den gjerne, men jeg 
maae førft have Or, Eſpremenils Tlladelſe. Hans haards 
nakkede Angreb paa Hoffet og Miniſtrene bevirtede endelig 
hans Forvi sning til Øen St. Margaretha. Herved blev 
han endnu meve afgjort Hovedmand for alle Hoffets Fien-= 
der og Folkets Afgud, ſom anfaag ham for fin meeſt ufor—⸗ 
færdede Forfvarer, . Da pan kort efter fin Tilbagekaldelſe 
bivaanede ef Skueſpil i Lyon, vederfaredes ham den Udmær-s 
kelſe offentligt at blive Fronet med en Laurbærfrands. 
Saafnart han var anfommen til Paris foreflog han Rigs— 
ftændernes Forſamling, og han erholdt fels den farlige re 
aft vælges Tii Deputeret. Mod Forvenining hørte man 
ham her med ligeſaa megen Iver forfvare Kengens Forret— 
tigheder, fom han før havde beſtridt Miniftrenes Faa!æg 3 
han modſagde dette Forflag, at afajøre de Tilfælte, ved 
hvilke Monarken funde have forbrudt fin Throne og unders 
ftøttede alle mod Conſtitutionsacten gjorde Proteſtationer. 
Herved drog han Folkepartiets Had paa fig, og, da ban 
den 17de Juli 1792 i Zuilerierne, befandt fig iblandt en 
Mængde Menneſter, blev han kjendt, bortſtſebt med Magt 
og bragt til Palais Royals Haver." Her berøvede man 
ham fine Klæder for at kaſte ham i et Baſſin. En Soldat 
af Nationalgarden udrev ham halvded af Mengdens Hæns 
der og bragte ham i Sikkerhed. Han vilde ei adlyde fine 
Venner, der rasdede ham til Flugt, og, da han endelig 

| for fildigt greb til dette Middel, haabede ban forgjeves at 
Ieve glemt paa et Landgods, han havde i Normandiet. 
Profcriptionerne naasde ham fnart, Han blev trukken 
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for Revolutionstribunalet, fordømt og døde med meget 
Mod den 23 Apr. 1794. Wed et befynderligt Tilfælde blev 
den ſamme Chapelier, fom i den conftituerende Forſamling 
havde været hans Collega og ivrige Modſtander paa 
ſamme Tid fordømt og paa ſamme Karre ført til Døden. — 

ECEfquire (abbrevieret Esq., kommer af Escurier, 
Baabendrager) en engelſt Titel, om hviſken Kuͤttner figer, 
at det er vanſkeligt at opregne alle dem," fom åen egent— 
Lig efter: Lovene, tilkommer. Baronetters Sonner, 
Advokater og ſagfsrende Retslerde ere Eſquirer, ogſaa 
mange andre i forftjellige offentlige Embeder have med 
Rette denne Titelz men'man giver den og af Hoöflighed 
til mange, ſom den ei egentlig tilkommer, ſom Ler—⸗ 
de, Kunfinere ꝛc. Beſiddelſen af Grundeiendomme gis 
ver ei denne Titel, omendſtjendt man almindelig og 
fortrinlig Falder Eiere af Godſer ſaaledes. De engel: 
ſte &ønder falder deres Godsherre Cfquire. 

Cflingen, et keiſerligt Herſtab med et Slot og en 
Bye af ſamme Mayn i Øfterrig under Ens /. for Wiener-= 
Donaubroerne. Dette. Sted blev berømt ved Krigsbegi— 
venhederne i Aaret 1309. Mellem Eſlingen og Aſpern levez 
redes bet ſtore Slag hen 2odeog 21 Mai, ſom Hſterrigerne 
almindeligt Falde Slaget ved Afpern, men de Franfie 
Glaget ved Eſſingen. Denne fidfte Bye var befat af de 
Franſte og dannede deres højre Flei. Byen var godt befæ- 
ſtet oget frort med Skydehuller forfynet Magaſin tjente 
til Citadel. Marſchal Maſſena havde Forſvaret af denne 
vigtige Poſt, fam maatte udholde flere heftige Storme af 
Oſterrigerne. Efterat de franffe Skibsbroer vare odelag⸗ 
de, den venſtre Fløi havde trukket fig tilbage fra Aſpern og 
Armeen ende'ig igjen forfamlede fig paa Lobau, tjente Es— 
lingen med fit Magafin til af dæfte Tilbagetoget. Magz 
fena, fom havde anvendt alt muligt til dette Steds - Tors 
fvar fif ogfaa derfor Titelen Prinds af Cflingen (See 
Aſpern). 

Es rra, en berømt jediſt Præft af de Ypperſtepreſters 
E'ægt, levehet bet babyloniſte Fangenſtab. Da en jødi fe 
Colonie under Artarerxes denſlanghaandede vendte tilbage 
til Jeruſalem, blev Cfra Anfører for famme og han gjorde 
meget til den moſaiſte Religions Gjenoprettelfe, Han var 
en heldig Fortolker af Jodernes NationalfÉrifter og ſtal 
have havt den vigtigfte Deel i Samlingen af det gamle Te— 
ſtamentes Bøger, Om han har bragt dem i den Orden, 
hvori de nu findes er uvift. Man tilffriver ham 4re Bøger, 
hvoraf dog fun den førfte antages af Proteftanterne men 
Hen 2den og af den romerff-catholffe Kirke. De fø andre 
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ere uægte, Maaſkee er og Eſra Forfatter af Kongerneg 
øg Krønifernes Bøger, Det er uviſt naar han dødes 

Esſen (Hans Henrik Greve af) bekjendt af ben 
” 2810 med Frankerig fluttede Fred, nedſtammer fra en gam⸗ 

mel liflandſt Familie, og blev født i Kaſies i Weſtgothland 
1755. Med en fjelden Legemsſtjonhed ferraadede han tid— 
lig en faft og ſtandhaftig Characteer. Han beføgte førft 
Unirerfiretet i Upfala og gif derpaa tit Gdttingen 17714 
Aaret derpaa traadde han i Militairtjeneſte og blev Offis 
cier ved de mornerſke Huſarer. Da Kong Guftav 3die 
1777 foranftaltedeen Ridder: Carouffel, blev ogſaa Eſſen 
indbudet dertil, og Kongen fattede ved denne Leilighed en 
faadan Godhed for ham at han ſnart beferdrede ham til 
Generalmajor og udnævnte bam til fin Hofſtaldmeſter. 
Aar 1783 ledſagede Kongen Eſſen tilt Italien og 1738 til 
Feldttoget i Finland. Da Aaret derpaa hiin ulykkelige 
Conſpiration udbrød, var han Kongens eneſte Ledfager til 
Stockholm og Gothenburg. J utrolig fort Tid ſamledes 
ved hans Iver fom Generaladjutant Landevernet i Weſt—⸗ 
gothland; han traf Tropperne fra Siaane eg Gothenburg 
blev undfat. Han fleeg daglig i Guftovs Vndeſt, fom 1792 
udnævnte ham til Oberft og Chef for Garden tit Heſt. 
Forgjeves ſogte Eſſen, hvem adffillige Rygter vare komne 
for Øre, at afholde Kongen: fra ten Maſterade, fom koſte— 
de denne Livet; maatte endog ledfage ham derhen og blev 
overſtenkt af Kongens Blod. Men heller ikke ved. dette 
overordentlige Tilfælde tabte han fin Fatning og befalede 
at luffe Hufet, I de følgende Aar blev han ophøiet ti 
Rigsherreſtanden og udnævnt til Seraphinridder og Coms 
mandeur for alle fvenffe Ordener. Zar 1795 ledfagede ban 
Hertugen af Sødermanland (nu Cart 13de) til Petersburg, 
blev derpaa Gouvernenr i Hovedſtaden Stockholm og trak 
fig 1797 tilbage til fine Godſer i Upland. Paa Rigsdagen 
i Norrkjoping, kbvorhen Kongen kaldre ham Aar 1800, for 
reftod han en Rigsſtaldmeſters Emdede, ſamme Aar blev 
han Gouverneur af Pommern og Ruͤgen og 1806 fif han 
Overcommandoen over den i Pommern famlede Armee. 
Han forfvarede Stralſund ten ti Ugers Beleiring og flute 
tede endelig en forterlagtig Baaberftilfrand med de Frans. - 
ſte. Nu udnævntes han til. General af Cavaleriet. Da 
Kongen af Swerrig felv vaatog fig; Gommondoen over fem 
pommerſte Armee, traf Eſſen fig igjen tilbage til fine God— 
ſer, hvorfra - deg den fvenffe Nation igjen daldte hom 
fil Hovedſtaden og udnævnte ham fil Statsrgad. Cart 
den 13de ophøjede fam for hans mange Fortjenefter i 
Rissgreveſtanden og fendte ham tilligemed Statsraad La— 
gerbjelke ſom Fredsunderhandler til Daris, hvor han var 
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Taa heldig af udvirke Tilbagegivelſen af Svenſt-Pommern 
og tilveiebringe Freden. 

Es ſex (Robert d'Evreux Greve af) en berømt en- 
gelſk Statsmand af en oprindelig normanniſk Familie, var 
fødr i Nethewood i Grevſkabet Hereford 1567. Lykken 
hævede ham ſnart til Dronning Eliſabeths førfte Yndling. 
Men Eller forftod ei at fængfle Skjebnens Yndeſt. Hens 
reven af den Forblindelſe ſom faa ofte følger Lykken, 
ſtyrtede han fig felv og bekreftede de Gamles Udſagn, at 
det er vanſteligere at finde fig i Lykke end i Ulykke. Eſſex 
havde alerede tjent i Holland ved de engelffe Hjetpetropper, 
da han vifte fig ved Dronning Eliſabeths Hof. Hans 
Sfjønhed, der fattes i et endnu fordeelagtigere Lys ved 
hans ridderlige Galanferie, vandt ham Dronningeus Hjers 
te, hvortil følgende Begivenhed fZal have givet Anledning. 
Dronningen var Engang paa en Spadſeretour og kom til 
et Sted, hun ei kunde komme cver uden at tilſmore fine 
Fødder.” Eſſex, fom var i hendes Følge, udbredede ſtrax 
fin guldbroderede Kappe paa Jorden, Den ædle og yndige 
Ynfrand, hvormed kan udførte dette, rørte Dronningens 
Hjerte, thi hun var endnu i fit 58de Aar ei frit for fit 
Kjons Svagheder. Som Eſſex fteeg i Dronningens Yndeſt, 
ſteeg han og til de forſte Hederspoſter, men i den Indbild— 
ning vindſtrenket at beherſte Dronningen lod han fig ſelv 
beherſke af fordringefuldt Overmod. Hang Opforſel i Jrz 
land, hvor han anførte en Armee af 20000 Mand mod Res 
belierne, bevægede Dronningen til at affætte ham fra fine 
Embeder og forvife ham Hoffet. Efterat han forgjeves 
havde forføgt ved Bønner at gjenvinde Eliſabeths Yndeſt, 
vaagnede hans Stolthed og han fattede den Beflutning aft 
hevne fig.Han forſamlede etPartie omkring fig, ophidſede Cas 
tholiferne og andre Misfornøiede og git faa vidt, at han 
lovede Kong Jacob af Skotland den engelſte Throne. 
Eliſabeth blev underrettet om Alt; felv de Forhaanelſer, 
Han tillod fig imod hendes Perſon bleve hende forebragte. 
Dette fidfte gjorde rimeligviis meeft Indtryk paa den for— 
fængelige Dronning. Da derfor Gfjer i Spidſen af 200 
Zilhængere vifte fig i Staden og forgjeves havde opmuntret 
Folket til Oprør, blev han greben og dømt til- døde ſom 
Forræder: Længe føvede Dronningen, hos hvem ben fors 
hen følte Kjerlighed iajen fyntes at opvaagne, med af un— 
derfÉrive hang Dsdstom. Folelſen af hendes frænfede 
Forfængelighed fif deg Overhaand, og Efferblev halshug—⸗ 
get i Tower 1601 i fit 34te Aar. Men neppe var dette fÉeet, 
før Eliſabeth overvældet af fin Lidenffab, overgav fig tilden 
dybeſte Smerte, fom hun hverken ſogte cller formaaede af 
fÉjule og ſom fulgte hende til Døden, Man fortæller, at 
Dronningen Engang ien fortrolig Zime gav Greven en 

” 
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Ring med det Løfte at, hvis han nogentid faldt i Unaade, 
unde han blot forevife Ringen, da Dronningen vilde til— 
give ham. Drønningen ventede forgjeves dette Zegn paa 
Grevens Fortrydelfe og forſt efter hansDød fif hun at vide, 
.at Greven havde fendt Ringen, men at den var bleven til 
bageholdet af een af hans Fiender, 

Esfæer, en Sakt iblandt Jederne, af hvilfen alee 
rede findes Spoer i det førfie Aarhundred før den chriſtelige 
Tidsregning. Deres Henſigt ſynes fornemmelig at have 
været aſcetiſf. De traf fig tilbage i Enſomhed og havde 
indført Fælledsifab af Eiendomme. Foratovtages iblantt 
dem vare Ørøvelfer nsdvendige. Blodige Ofre braate de 
ikke. Iſtedet for mange Ceremonier opofrede de fig Bøns 
ner og ſtille Andagtssvelſer, iagttoge- Sabathen med 
Screnghed og curerede alleflags Sygdomme med Urter , 
Rødder 26 

Eftaing… (Fean Baptiſte Charles, Greve af) 
fongelig franſt Admiral og Generallieutenant, een af de 
meeft fortjente franſte Krigere, ſom erhvervede fig ſtor Roes 
i. den nordamerilarffe Krig. Gan nedſtammede fra en 
gammel Familie og var født omtrent 1730i Ravel i Au—⸗ 
vergne. Han tog tidlig Krigstjenefte og aabnede fin Lobe— 
bane unter General £ally i Oftindien, men blev fangen af 
Englænderne, og, da han fit Løfte uagtet før fin Udverling 
igjen tog Krigetjenefte og paa nye blev tagen, kaſtede man 
ham i Fænafel i Portsmouth. Forbittret over denne Be= 
handling fvoger "han Englænderne evigt Had. Han ſteeg 
1761 til Marechal deCamp, Generallieutenant og blev 1763 
Gouverneur af St. Domingo, hvor han gjorde fig forhadt 
ved fin militære Strenghed. Dafaa het vifte han fin For—⸗ 
bittrelſe mod Englænderne, da han 1764 vilde anlægge et 
Fort paa de faa kaldede Tyrisøer i Veſtindien, hvilket tile 
deels kunde beherſte Farten til Et. Domingo. Da Eng: 
laenderne ei vilde tilſtage dette, fordi Øerne, ifølge fluttes 
de Fractater ei tÉulde dyrkes, men ſtaae enhver Nation 
aaben for der at hente Galt, kom det fil aabenbare Vold— 
ſomheder, d”Eftaing bemægtigede fig en engelſt Fregat og 
Mandſtab, bragte den til Gap Francois paa Domingo, 
men lod den gage igjen næfte Dag med den Ordre ei- mere 
af komme til Domingo. Paa Englands Befværinger hers 
over misbilligede det franffe Hof d'Eſtaings Fremgangss 
maade og lovede fuldkommen Skadeserſtatning. Eſtaing 
blev endelig 1766 kaldet tilbage til Frankerig, da hang 
Strenghed foraarfagede en Opſtand paa St. Domingo; 
Man havde lært at fjende ham fom en fapver og virkſom 
Mand og overdrog ham derfor, da Saekrigen udbrød. mel: 
lem England og Frankerig 1778 Anforſelen over Toulon⸗ 
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nerflaaden, ſom ſeilede til Antillerne. J Begyndelfen var 
han ſikke lykkelig, da han med de Tropper, ſom han fatte 
i Land forat gienerobre den af Englænderne tagne franſte 
De St, Lucie, blev tilbageflagen og igjen maatte indſti— 
be fig. Deſto hederfuldere var det følgende Aar for ham. 
Den 4de Juli erobrede han Grenada og ſlog den engelſte 
Admiral Byron, fom den 6te Juli vilde tilbageerobre 
Hen. Aar 1787 blev ban ved Notablernes Sammenkal⸗ 
delſe Medlem af deres Forfamling og 1789 Nationalgar— 
deng Commandant, men fandfynligviis mere for af tjene” 
den fongelige Familie end for. af deeltage i Revolutionens 
Ræbdfler. Da Rygtet om Kongens foreftanende Flugt uds 
brededes, fraraadede hani et Brev af 14de Sept, Drons 
ningen dette Forehavende, bragte det og dertil at Munis 
cipalitetet VWerfailes lod Regimentet Flandern komme 
derhen for at forebygge Uroligheder, .fom han frygtede af 
den franjfe Garde "Imidlertid lagde man ham aft dette 
og meget mere fil Laſt. J Aaret 1792 blev han udnævnt 
til Admiral af Frankerig; men den 28te April 1794 miftes 
de han Livet under Guillotinen. Adſtillige Skribentere 
Wildre d'Eſtaing fom en Mand afen god 29 faft Charac— 
feer, fom Hertugen af Orleans forgjeves føgte at trætte 
paa fit Partie og derfor fial have fremmet hans Død, da 
Eſtaing ei vilde føle fig efter ham. 

Ef te, engammel fyrftelig italien Familie hvis 
Medlemmer have erhvervet fig et glimrende Mavn i His 
ftorien ved deres Tapperhed og Kjerlighed til Kunſterne. 
Blandt dem fortjene at nævnes BorfoafCfte, den førfte 
Hertug af Ferrara, Modena og Reggio, Alfon flo, Taſſos 
Beſkytter og den berømte af Arioſt paa mange Maader 
priſte Hippolytaf Eſte. 

Eſther, Eſthland fee Ehſter. 

Eſtocq (Johan Herman V) een i den ruſſiſke His 
ftorie mærkværdig bleven Mand, fom i fit lange og virffom- 
me Liv maatte erfare Lykkens hele Foranderlighed. Den 
ophoiede ham to Gange for to Gange af flyrte ham, men 
felv de haartefie Stød feørmaaede ei at tilintetgløre den 
Munterhed, fom fulgde ham til det Sidſte. L'Eſtocq var 
født idet Hannoverſke 1692 af franffe Forældre, ſom vare 
flygtede under Ludvig T:des Religionsforfolgelſer. Han 
lærte Chirurgien af fin Fader, og da han ved Hielp afen 
lys og virkſom Aand haabede at gjøre fin Lytte, begav han 
fig til Rusland, hvor det var lettere for duelige Fremmede 
at hæve fig dengang endnu. Han traadde i Peter den ſto— 
res Tjeneſte fom Chirurg, og nød Keiſerens Yndeſt og For: 
trolighed. Men Peters Zænfemaade forandrede fig plude 
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ſeligt og L'Eſtocqublev forviiſt til Cafane Hvad der Har 
paadraget ham Monarkens Unaade er hverken blevet bes 
Tjendt ved ham felv-eller nøgen anden. Selv har han als 
drig fagt mere herom end at Bagtalelfe har ftyrtet ham. 
Catharina 1fte der erindrede fig hans Tjeneſter, kaldte ham 
efter Peters Død tilbage” og udnævnte ham til Læge ved 
fin Datter Clifabeths Hof, Her fandt tCEftocq en viid 
Skueplads for fin virkſomme Wand. Sin Herſterinde hens 
given med ubrødelig Troſtab, tilbød han hende alerede ef— 

»ter Peter 2dens-Død fin Tjeneſte for at ſette bende paa 
Thronen, men. dengang bleve hans forvovne Planer forka⸗ 
ſtede. Men, da en gunfrigere Leilighed tilbød fig 11 Aar 
fenere under den umyndige JIwan 4de, fornyede han fit Fors 
flag, fom nu og blev antaget. Med Smidighed og Stats— 
klogſtab ledede LEftocq alene det briftige Foretagende, 
tabte felv i de farligſte Hieblikke aldrig fin Roe eller Kolds 
blodighed, og naaede ykkeligt Maalet, Eliſabeth blev 
jatpaa Thronen ved VEftocq's Hjelp. Keiſerindens Tak— 
nemlighed ſyntes i Forſtningen ei at fjende nøgen Grend— 
fer; han blev virkelig Geheimeraad, førfie Livlege og Dis 
vrectør for de famtlige medicinſte Cancellier. . Kongen af 
Polen, fom kſendte hans vigtige Indflydelſe, ophøjede 
ham i Greveftanden øg fendte ham fit Billede for at bære 
det ſom en Orden i Knaphullet. Men &'Cftocq maatte efs 
ter Keiſerindens Villie ogſaa blande fig i Anliggender, 
ſom laag uden før hans Virkekreds. Herved ſaavelſom ved 
fin Frimodighed forøgede han fine Fienders og Misunderes 
Antal, diſſe lykkedes det endelig at gjøre ham mistenkt 
for Keiſerinden ved at foreftile hans Hengiverhed for 
Thron følgeren (fiden Peter den tredie) fom farlig og ſtraf—⸗ 
værdig, £tCEftocq blev arrefteret 1748 og bragt i Peters⸗ 
burgs Fæftning. I Forſtningen taatte han denne Lykkens 
Omverfing med Jevnmod og Munterhed, men, da han ved 
Pinebenken ſkulde bringes til Bekjendelſe, erklærede han 
figsfor ſtyldig. Dan blev berøvet alle fine Hæderspofter og 
Godſer og forviift til Uglitſch, hvor han tre Yar taalte den 
yderſte Elendighed med det faftefte Mod. Derpaa blev 
han bragt til Uſtiug Weliki, hvor han endnu til bragte 9 
Yar i famme Forfatning, Hans værdige, tredie Gemalins 
de Maria Aurora, ledſagede ham overalt og deelte hang 
Skjebne med eremplarift Opofrelſe. Da Peter den” 3die 
befterg Thronen, blev L'Eſtocq Faldet tilbage oa erholdt 
fine Wrespoſter igjen. Vanſkeligere var det af fætte ham 
i Beſiddelſe af fin Formue, ſom var falden i fremmede 
Hænder, Catharina 2ben gav £'Cftocq fin hele forrige 
Gage, men bortfjernede ham fra alle Forretninger, ha hang 
aeg behøvede Rolighed, Han døde 1767 uden at efterlas 
e Børn, 
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Eſtrées (Gabriele bd”) fodt ved 1576, almindelig 
faldet den fÉjønne Gabriele, havde førft Hertugen af Belle— 
garde til Elſkter. Da denne Engang i Henrik 3des Selffab 
aflagde hende et Beføg, blev Kongen faa indtagen af hen— 
des Undigheder, ar han befluttede at befidde hende hvad 
det og fulde koſte. For at beføge hende, kladte han fig i 
SBonnetlæder, fneeg fig med Livsfare igjennem de fiendtlige 
Pofter og efter mange Beftræbelfer lykkedes det ham af 
overbevife hende om fin Kjerligheds Oprigtighed og vinde 
hendes Yndeſt. Henrik elffede hende gandſte i Ridderalde— 
rens Aand. „Bliver Jeg overvunden, ſtrev han bende 
Engang fil før et Slag” kjender de mig vel nok til af vide, 
at Jeg ei vil flygte, min ſidſte Tante ffal være fil Gud, 
min næft fidffe til dem.” Kongens Kierlighed til hende 
var ligefaa varm fom ædel og uudſlukkelig; for defto friere 
at kunne nyde fit Forhold til hende, havde ban. givet hende 
Nicolasl'Amerval, Herre afdiancourt tilGemal. MenHenrik 
tænkte endog paa felv at ægte hende; men hertil behøvedes 
en dobbelt Skilsmiſſe, da han var gift med Margrethe af 
Valois. De førfte SÉridt vare alerede gjorde og Endeel af 
Vanſtelighederne ryddede af Veien, da Døden pludfeligt 
tilintetgjorde hans Planer. Gabriele døde den rode April 
1599; efter en ei gandſte ugrundet Mistanke af Gift, ſom 
efter Margrethes Anſtiftelſe ſtal være bleven hende bibragt 
af Financieren Zamet. Sporene af Giften vifte fig fnart 
paa Gabrieles ſtjsnne Legeme ved de ffrætfeligfte For— 
ſtyrrelſer. Henrik havde ingen Elſterinde, ſom han med 
en [aa ubegrændfet Zilbøielighed hængte ved; dog tillod 
han hende ei at blande fig iStatens Anliggender, og da hun 
Engang faldt paa at forlange Sullys Afſteed, erklærede 
Kongen oprigtig, athan hellere vilde mifte ro Eiſterinder 
end gen enefte Ben ſom Sully. Hun døde fam Hertuginde 
af Beaufort og efterlod 3 Børn med Henrik. 

Eſtrées (Louis Ceſar, Hertug af) Marſchal af 
Frankerig og Statsminiſter, blev født i Paris den 1fte 
Juli 1695. Han fagtede førft i Spanien under Marſchal⸗ 
len af Berwick, og udmærkede fig faa fordeelagtigt at han 
fteeg til Maréechal de Gamp og Generalinfpecteur ved Cava⸗ 
leriet. Ei mindre udmærkede han fig i Krigen 1741 3 
Overgangen over Main ved Seligenftadt, Dagen ved Fon— 
tenoi, Beleitingen af Mons og Charleroi 2c. forherligede 
hang Navn og ſtaffede ham Marſchallen af Sachfens Tillid. 
176 mødtog han Marfchalsfraven og Aaret derpaa ved Uds 
bruddet af Syvaarskrigen ſtod han i Tydſtland i Spidſen 
af 100,400 Mand. Han havde forladt Ludvig 15de med de 
Ord: I de førfte Dage af Juli fÉal Jeg have jaget Fienden 
over Weſer og fat mig iſtand til at trænge ind i Hannover. 
Ci tilfreds med at bolde fit Ord, leverede han Hertugen af 
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Cumberland den 26 Juli Slaget ved Haſtenbeck, hvori han 
tilfægtede fig en fuldſtendig Seier. Hannoveranerne vare 
alerede ifærd med at rømme Churfyrſtendommet, da Mar— 
ſchallen ved Hoffets Intriguer blev tilbagelaldet og Riche— 
lieu kom i hans Sted, Efter Nederlaget ved Minden blev 
han fendt til Gieffen, dog antog han ingen Commando, 
men lod fig nøje med at underſtötte Contades med Raad, 
Ved Slutningen af Krigen blev han vphøiet til Hertug og 
døde den 2den Jan. 1771 uden Børn. Ale Vardigheder, 
hvormed han var bekledet, havde han erhvervet ved For— 
tjenefte og Tapperhed og man agtede i ham ei mindre 
Statsborgeren og Helten. 

E thi, Sædelæren eller Læren om Pligkerne, hos 
de Gamle det Samme ſom practiſk Philoſophie. Man 
forftaaer derved iſer Leren om de Pligter, ſom ei beftems 
mes; ved udvortes Love; den egentlige Dydelære, fom 
grunder fig paa Samvittighedens Bud. Læren om de 
Pligter, ſom ftaae under udvortes Love, kaldes til Forſtjel 
fra hiin Retsleren. Ethiſt kaldes hvad der hører til 
Sædelæren, 

Ethnographie Folkehiſtorie Ethnographiſt 
efter Folkeſlagenes Hiſtorie. Hiſtorien behandles nemlig 
enten chronologiſt, det er efter Tidsfølgen, eller ethnogra— 
phiſt, det er faaledes, at hvert enkelt FolksHiſtorie foredras 
ges. See Hiſtorie. 

Etienne (Ch. Guillaume) Medlem af det franſke 
Nationalinftitut og Cen af de fortrinligfte nyere franſte 
dramariffe SÉribenter, blev født 1777 i Dep. Haute-Mar—⸗ 
ne ei langt fra St. Dezier og fom i fit 21 Aar til Paris. 
er bekledede han forſtjellige Pofter og blev tilfidft Gehei— 
me⸗-Sekreteer hos Hertugen af Baſſano, Minifter for de 
udentandſke Anliggender, hvem han ledſagede til Italien , 
Oſterrig, Preuſſen og: Polen. Cfter Tilſitfreden udnævnte 
Keiſer Mapoleon ham til Redacteur for Journal de l'Empi—⸗ 
re, hvilten Poſt han beflædede til Stapoleons Fald. Han 
fremtraadde førft ſom dramatiſk Digter med en af Gresnick 
componeret comiſte Obera le Réve, Opmuntret af det 
Bifald, der blev ham til Deel, ſtrev han adſtillige Stykker 
for Theater Feydeau og for Theater Louvois, Alle hang 
Stykker bleve optagne med overordentligt Bifald ijær 
Cendrillon, fom ogfaa er overſat paa Danſt. 

Etikette kaldes fornemmelig den ved Hoffet for 
reſtrevne firenge Ceremoniel, hvorefter Enhver, ſom 
ber vifer fig, maa rette fig, Dernæft bruger man eg 
Ordet om al Slags Hoftvang og ſtivt Ceremoniel. 
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Etrurien eller Hetrurien, nu igjen Toſcana 
grendſer mod V. fil det middellandſke Hav, mod Otil 
Appeninerne, mod N. til Floden Magra og mod S. fil Tis 
beren. Aar 1801 blev Storhertugdømmet Toſcana ophoiet 
til ef Kongerige og overdraget Prinds Ludvig af Parma, 
fiden blev det indlemmet i der franfte Keiſerrige og ende— 
lig har det faaet fin forrige Titel af Storhertugdømme 
under fin forrige Regent. Det gamle Etrurien var en vel— 

indrettet Confoederation, regjſeret af Overhovederne for 
de 13 eller 14 Hovedſteder, af hvilke hver udgjorde en egen 
Republik, Diſſe Folferepræfentantere, der tillige vare 
Offerpræfter og Feldtherrer, holdt deres Forfjamlirger ved 
Vulkays Zempel, hvor de almindelige Landsanliggender 
bleve tagne ti falleds Overveielſe. Een Forbindelſe forenes 
de dem alle; under den varede lykkelige; dens Opløsning 
var et Forbud paa deres Undergang. Etrurien flod alere— 
de ifin bøiefte Blomſtren, da Rom blev bygget. Kun 
Græferne overgit Etrurerne i Architectur, Skibsbygnings— 
kunſt, Legevidenſkab, Tactik og ifær i ethvert Slags tech— 
nologiſte Ferdigheder. De dreve en udbredet Hundel med 
deres Kunſtprodukter og havde paa forſtjellige Steder bes 
tydelige Colonier. Overhovedet var Handelen den vigtigs 
fte Kilde til deres Indfomfter, og de naaede ſom Handels⸗ 
folk fnart en Grad af Cultur, der lod dem kappes med 
Græferne, fom Handelen bragte dem i mangehaande Be— 
roringspunkter med. For Urchæologer og Kunſtkſendere 
ere ifær de FremfÉridt intereffante, ſom Ctrufferne gjorde i 
Malerie og Plaſtik; og Studiet af de Mindesmærker, man - 
endnu har, giver endog vigtig Opløsning i Mythologien. 
Fra Græfenland og Ægypten erholdt de Spiren til deres 
Smag, der er vigtig nok til ſeld at gjøre Cpochei den 
nyere Tids Smag. De etruriffe Kar (Vaſer) med deres 
characteriſtiſte Basreliefs og Malerier ere ifær underka— 
ftede nøiagtig Underføgelfe i den ffarpfindige Bottigers Af⸗ 
handling over Vafemalerier. Dog fjendte de etruciſte 
Malere ei Farveblandingen, Skyggen eller Lyſets Forde— 
ling; fort eller rødt vare deres fædvanlige Farver, Thea— 
terſpil, Muſik og Poefie vare dem ikke fremmede, og deres 
Alphabet var den nærmere Typus til alle eurovæiffe Alpha— 
beter. Men ligefom deres Kunſtforvandte Grækerne, faa» 
ledes gik og Ctrurerne til Grunde endnu før de havde naa— 

et deres ftyrfte Høide, deels ved indvortes Tvedragt, deels 
ved fremmede Folks Paatrengen. Etrurerne felv, ſom 
høift ſandſynligt vare Celter fra Gallien, forjagede de i 
Etrurien tidligere nedſatte Pelasger, medens de gjorde fig 
deres Sæder, Indretninger, Sprog og Mythologie egen. 
Romerne ſik førft af dem deres religiøfe Ceremoniel, deres 
fidligere Byaningskunft2c. Ved Slutningen af deres Hæs 
bersperiode Fom et andet Folk fra Gallien og fordrev dem 

— 
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fra bereg Planteſteder i Obreitalien; en Deel af bem 
flygtede til Alperne, og Rhætierne erholdt derved deres 
Filværelfe, Endelig bleve de et Offer for den romerſte 
Derftejnae, og bleve efter det romerſte Riges Fald et 
Bytte forgermanniffe Foli, Siden fpillede Etrurien un— 
der Navn af Toſcana en ei ubetydelig Rolle blandt Staliens 
Stater, Hele Pvreitalien fyntes af ville opvaagne til e£ 
nyt Liv, og Tofcana ſteeg ifær til en bøj Grad af Cultur. 
De ffjønne Kunſter blomſtrede fornemmelig i det rige Flos 
rents og fandt megen Beſtyttelſe af den medicæijte Fa— 
milie. Efter af denne var uddøed 1737 kom Tofcanas 
Throne til Hufet Lothringen-Oſterrig. Judtil Aaret 180% 
eiedes den af tet lothringſte Huus, men ved Freden til Luz 
neville blev den ophøjet til, et Kongerige og overgivet 
Prinds Ludvig af Parma. Denne hele Regjeringsrevo— 
lution var Følgen af en, den 2u Marts 1801 mellem Franz 
kerig og Spanien fluttet Tracfat, ifølge hvilken Kronen 
Cpanien i Tilfælde at Etruriens nye Dynaſtie fulde uddse 
i den mandlige Afkom, tilftodes dette Rige for fin Secundos 
genitur, men Franferig ſikkredes Hertugdømmet Parma 
efter Hertug Ferdinand den 1ſtes Død. Frankerig tog ogs 
faa virkelig Parma i Beſiddelſe, da Ferdinand døde den 
ode Oct. 1802, og da ogfaa hans Gøn, Kong Ludvig af 
Etrurien døde den 27de Mat 1803 paatog hans Ente Mas 
rie Loviſe, en Datter af Car! 4de i Spanien fig Regjerins 
gen for fin umyndige Søn Carl Ludvig, født den 23de 
Dec. 1799. - Uagtet den indviklede politiſte Forfatning 
udrettedes dog meget til Borgernes AAnds Dannelfe, Et 
Dekret af 20 Febr, 1807 aabnede et Lyceum for Tofcana og 
beftemte det fongelige Mufeum for Phyſik til offentlig Un— 
derviisning. Der eprettedes tillige Færeftole for Aſtrono— 
mie, Phyſik, Chemie, Anatomie, Mineralogie, Zoologie 
og Botanik. Alerede i Slutningen af Aaret 1807 frafags 
de Marie Louife fig Regjeringen for fig og fin Søn til For⸗ 
deel for den franfÉe Keifer, Samme Dag reifte den konge⸗ 
lige Familie over Bologna. til Spanien og Etrurien blev 
en franſkt Provinds. Dog anfaaes det endnu et indlemmet & 
Frankerig. Denne. Indlemmelſe ſteede forſt ved en Ses 
nats Beflutning af 3ote Mai 1808, hvorved Landet blev 
inddeelt tre Depp. Arno, Ombrone og Middelhavets 
og lagte til General-Gouvernementet paa hiin Side Al— 
perne, &hvilfet Napoleons Svoger, Fyrſt Borgheſe var 
beſtemt til, efterat alerede forhen en oberordentlig Junta 
var nedſat under Menous Forfæde, — Aaret derpaa den 
6te Marts 1809 afgjordes Etruriens Sktjebne. Napoleons 
Søfter Clifa fif Generalgouvernementet over de tofcanffe 
Depp. under Titel af Størhertuginde i Toſcana, Civil: 
og Militair Organifationen i det nye Storhertugdom blev 
ugie beftemt ved et ſerdeles Statut. Efter de fidfte polis 
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tiſke Forandringer 1814 er det igjen kommet til ſin forrige 
Beſidder. le 

Etymologie er den Deel af Sproglæren, ſom 
beſtjeftiger ſig med Ordenes Nedſtammeiſe og fører dem 
tilbage fil deres Stammeord: deraf Ctymologog Ety⸗ 
mologiſt. 

Cutharftie, det ældre Nabn paa Nadverens Gas 
cramente, Heligholdelſen af Nadveren. : g 

Euclides., 1) Cen af de berømtefte Mathematiker 
hvem man med Rette falder Mathematifens Fader. Fodt 
i Alerandria i Ægypten omtrent 300 Aar før Chriftus ; 
ftuderede han i Athenen under Plato, igav under Ptoleme— 
us Soter Underviisning i Geometrie med ſtort Bifald og 
udvidede Mathematikens Diſtriet med ſtor Siarpfint., 
Strengheden i hans Methode er ei fiden overtruffen. Hans 

Elementer (croxeiæ) eie vi efter en i i det 4—de Aarhundred 
forauſtaltet Reviſion. Som det fÉarpfindigfte af hans 
Værter rofer man hans Skrift om den geometriſte Anain fer 
Hvad han ſtrev oder Muſiken giver os de bedfte Begreb om 
denne Videnſkabs Tilſtand hos Grekerne. 2) GCucides 
fra Megara var Stifter af den megarenſiſte Skole. Om⸗ 
endſtjondt Megara var temmelig langt fra Athenen og det 
var Megarenfer under Liveftraf forbudet at betræde Athe⸗ 
nens Diſtrikt, kom han deg om Aftenen i qvinderlig Dragt 
til Athenen, nød nogle Timer Sokrates Underviisning og 
vendte med. Dagens Anbrud tilbage. Desuagtet afveeg 
han fenere fra fin Lærers ſimple Grundfætninger og indførte 
igjen Misbrugen afde forrige Eleaters og Sophiſters Dia— 
lektik, hvorfor hans Skole er bleven taldet den eriſtiſte. 
pan døde 424 før Chr, Fodſel. 

—Eudemonismus, Cudæmonalogie, Lykſalig— 
hedslæren eller det Syſtem, ſom gjør Sytfaligheden til 
Menneſkets Hovedbeſtemmelſe, til hoieſte Beſtemmelſes— 
grund for Pligterne og dydig Vandel og faaledes til Moras 
lens høiefte Grundfærninger. Denne Cudæmonismus mode 
fætteg Moralismus eller den rene Dydelære, hverefter man 
gjør Dyden til ſit Hovedsiemeed, vil og glør det Gode, forz 
di det er Godt af Pligtfoleiſe og Agtelſe for Sedelighedslo⸗ 
ven uden egennyttige Henſigter. Eudemoniſt kaldes 
den, fom antager Lyffalighedslæren, 

Cudiometer bogftavelig Luftſundhedsmaaler: 
derved forſtager manet; førft af Prieſtley opfundet, men 
fiden af forſtjellige andre fordedret Inſtrument, ved hvil 
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Tet man kan beftemme Luftens Godhed, og hvorvidt den er 
mere eller mindre brugbar til Indaanding. Det er endnu 

”t en-meget ufuldkommen Zilftand og fan faa meget mindre 
… vare til fin Henfigt fom de Egenſtaber, der udfordres til 

en fuldkommen fund, for Aandedrättet paffende Luft ei ere 
tilftræltelig beſtemte. 

Eudocia eller Cudoria, en Datter af Philoſophen 
Leontius fra Athenen (død 460 efter Ehr.) kaldtes i Forſte 
ningen Athenais og dar ligefaa aandrig fom lærd. Hun 
reiſte til Conſtantinopel for at beklage fig over ſin Broders 
Uretfærighed; her faae Keiſer Theodoſius den 2den hende 
og giftede fig med hende 421. Efter fin Ophoielſe vifte 
hun fig meget hsimodig mad fin Broder. Hendes Throne 
var ſtedſe omgivet af Lærde, blandt hvilke Paulinus ftod & 
fortrinlig Yndeſt hos hende. Keiſeren blév faa iverſyg 
over en Frugt, hun gavPaulinus, at han lod ham ombrins 
ge og Eudocia bringe til fin forrige Privatſtand. Hun do⸗ 
dei Jeruſalem, efterat have tilbragt fit øvrige Liv med res 
ligiøfe og lærde Beſtieftigelſer, med den FORRANG at hun 
var uſtyldig. 

Eudoxia Feodorowna, Peter den ſtores 
førfte Gemalinde, var en Datter af Bojaren Feodor Las 
puchin. Peter ægtede hende 1691 og fil det følgende Aar 
en Gøn ved hende:  Marquien af Luchet angiver følgende 
nærmere Omſtendigheder ved denne Prindſeſſes mæriværdie 
ge Hiftorie, Czar Peter lod i hele fit Riges Omkreds bes 
Fjendtgjøre, at han havde beſtemt ſinKrone og fit Hjerte til 
det Fruentimmer, fom i hans Øine forenede de fleſte Fuld— 
kommenheder hos ſig. Hundrede unge Piger bragte deres 

" undfeelige Onſker og Haab til Moſkau. Czarens Valg 
faldt paa Eudoxia, men den Lykke Peter drømte, forſvandt 
ſnart. Trettet af og forbittret over de uophørlige Be⸗ 
breidelſer om hans Utroſkab, forffjød han hende 1696. 
Eudoxia ſteeg uden Knurren fra Thronen og ombyttede 
den med "Sløret, Dog vaagnede Smerten over hendes 
forrige Hsiheds Tab igjen i hendes Eenſomhed og gjorde 
hende tilbøielig til at høre vaa en Munks Tilſtyndelſer, 

Søer forudfagde hende Keiſerens nære Død. Hun vifte fig 
igjen i Verden, antog paa nys Titel af Keiferinde og gjorde 
fig mistæntt for at være i Forftaaelfe med General Gle— 
boff og have lovet ham fin Haand. Hun blev derfor heftet, 
paa Czarens Befaling bragt til Moſtau og efter en haard 
korporlig Straf fat i Fængfel paa Shluͤſſelburg, hvor hun 
endnu befandt fig, da hendes Sønneføn Peter den 2den bez 
fteeg Throönen. Af ham erholdt hun igjen i Frihed og 

⸗ 
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en anftændig aarlig Indkomſt. Hun døde 1731 i Kloſteret 
i Dewitz y 

Euduranion eller det gjennemfigtige Solſy— 
ftem er en af Engellenderen A. Walker, opfunden Maſkine, 
hvorved Verdensbygningen fremftilles meget tydeligt i fine 
aftronomifÉe Forhold, Denne. Maffine, der ev 20 Fod i 
Gjennemſnit, ſtaager i vertical.Retning for Tilſtuerne og 
Globerne ere faa ftore, af man tydeligt fan. ſtjelne dem 
endog paa Stuepladſens videjte Fraſtand. Hver Planet 
eller Orabant fvæver fom det ſynes gandſte frit og gjør uden 
tilfyneladende Aarſag fit aarlige og daglige Omiøb. Søns 
nen af Opfinderen holdt i London med meget Bifald Tors 
te Forelæsninger derover, 

z Å 

E ugen (Frants Cugen af Savoien, mere bekjendt 
under NavnetPriads Eugen) blev født i Paris den 18de Oct. 
16063 og nedſtammede fra Cart Emanuel den ftore Hertug i 
Gavoyen, Lige fter paa Kamppladfen og i Cabinettet hørs 

” te Eugen filde fieldne Menneſter, hvis frore Oyder et 
fordunkles af nogen Laſt. Oſterrig erholdt denne udmerke⸗— 
de Mand ved et Tilfældeligt.det, hvorved det fiden komi 
Beſiddelſe af en anden ftorFeldtherre, Laudon.. Man havs 
de beſtemt Cugen for Kirken, men hans Tilbeielighed drog 
Ham uimodfiaaelig til Soldaterſtanden. Han henvendte 
fig til Ludvig den 14de med Begjering om at anfættes ved 
hans Hær. Kongen, ſom fyntes at Eugens ſpage Legems⸗ 
byg ning vaffede bedre til Fredens Nydelſer end til Krigens 
Beſvœorligheder, afflog hans Bøn. Men dette kunde ei 
nedflaae Eugens efter krigerſt Daab begjerlige Hjerte, 
Da hans Fædreneland forfmaaede ham, vendte har fig til 
Tydſtland, tog ſom Volonteur Tienefte imod Tyrkerne og 
ſvingede fig i det forſte Feldttog optil Chef for et Dragon— 
regiment. Med Ærgrelfe hørte Minifteren Louvois, hvis 
Cabaler egentlig havde fpærret Prindſen BVeien i Franke— 
rig, hans glimrende Bedrifter og fagde vred: „Han ſtal 
ei fomme tilbage til fit Fedreneland.“ Prindfen, ſom man 
forebragte diffe Ord, fvarede: „Sikkerlig ſtal Jeg komme, 
Louvois til Trods;“ og virkelig ſtod han faa Aar derefter. 
med en ſeierrig Hær i Franferig. Alerede 1å6g7 blev han; 

, fil Belønning for fin Tapperhed udnævnt til General-Lieu— 
fenant, fom dengang var den høiefte Titel ved Armeen. 
Den IIte Sept. ſamme Aar tilfægtede han fig den ftore 
Seier ved Zeutha over Tyrkerne. Storveſiren faldt tilli— 
gemed 17 Paſchaer og 20000 Tyrker. Denne Dag ſtyrtede 
Osmannernes Stalthed og tvang dem til i Freden til 
Carlowik at modtage Seierherrens Love, Hele Europa 
hædrede Helten, og dog vidfte Misundelfen at hæve,en 
Klage imod ham, Han var neppe anfommen i Wien før 
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man forkyndte ham Arreſt og hans Kaarde affordredes 
ham: „Her er den, ſagde Helten,” thi Keiferen har for— 
langt den, endnu ryger den af hans Fienders Blo>: Jeg 
forlanger den ei igjen uden til hans Tjeneſte.“ Denne 
Sjels Hgimodighed rørte Keifer Leopold ſaaledes, at han 
ci vilde høre mere om nogen Befſkyldning og autoriferede 
ham til for Fremtiden'at handle efter eget Godtbefinden— 
de, uden af være anfvarlig derfor, Den ſpanſte Succefiz 
onskrig kaldte fnart Prindſen til nye Bedrifter. — Italien 
blev. Skuepladſen for hans Feldtherretalenter. Han 
trængte derind med uimoditaaelig Hurtighed igjennem 
Tyrols Bjergpaffer i Spidfen af 230000"Mand.  Forgjeves 
føgte Marfchal Gatinat at modTaae ham 3 endnu uheldis 
gere var Billeroi, ſom Prindfen overraftede i Cremona og 
fog til Fange. Hertugen af Vendeme ilede til for igjen at 
oprette Frankerigs Tab og flog de Keiferlige to Gange. 
Eugen forlod Armeen i Italien i den bedfte Tilftand og gif 
til Tydſtland, Hvor Keiferen betroede ham Commandoen 
over Armeen. Eugen, Marlborough og Heinſius, der vare 
pan det nøtefte forenede, dannede er for Frankerig forder— 
veligt Triumvirat. Deres forenede Tropper frembøde ef 
fjeldent Syn, hvilket opfyldte Cugen med Henrytfelfe cg 
lod ham udbryde i de Ord: „Gode Hejte og vel monderede 
Soldater tan man vel have for Penge, men-et den tillids= 
fulde Mine, vore Tropper vife ”” "Det er Dem Prinds, ſag— 
de den engelſte Feldtherre, ſom indgyder dem en flige Til 
lid,” Den 13de Aug. 1704 kom det fil hiint blodige Slag 
ved Hochſtaͤdt, hvøri begge Helte vandt eu afgjørende Sei— 
er over Churfyrſten af Baiern og Marſchal Tallard. Halvs 
parten af den fiendtlige Armee blev tilintetgjort, og den 
anden Halvpart reddede fig i fførfte Sil over Rhinen. Ders 
paa gif Eugen 1705 igjen fil Italien, blev vel i Førftnins 
gen flagen tilbage af Vendome, men ilede næfte Mar Zus 
rin til Undſatning, pafferede Pofloden i Vendomes, Paaſyn 
og Tanaro for Hertugen af Orleans nine, afvandt de Frans 
ſte en Marſch og tvang dem tilat ovgæve Beleiringen, ef— 
terat han den iſte Sept: havde formet deres Linier og bi— 
bragt dem et fuldtomment Nederlag. Med lige Lytte bes 
friede han 1707 hele Lombardiet fra de franffe og ſpanſtke 
Hære og trængte felv ind i Frankerig, fom han dog fnart 
igjen maatte forlade. De følgende Aar fægtede han ved 
Rhinens Bredder, erobrede Lille og flog Marſchallerne 

Villars og Bouflers ved Malplaquet, hvor han ſelv blev 
farligt faaret, Hvor gandſte han her vedligeholdt hirn 

Fun ſtore Sjele egne Sindsroe, vifer def Svar, han gav 
Officiererne, da de bade ham at førge for fin egen Sikker— 
hed: ,, Hvortil Forbindelfe, fagde han, Hvis vi ſtulle døe 
her, og komme vi herfra, faa er der —— i Aften.“ 

2 
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Efterat Marlborough havde miſtet Anforſelen, og Eugen 
felv i London forgieves havde beftræbt fig for ham, fatte 
han alene Frankerig og Spanien i SÉræf. Men General 
Albemarfes Nederlag, Hvem han ei hurtigt not. funde 
komme til Hjelp, ſtandſede hans ſeierrige Løb og befordre « 
de Freden fil Raſtadt 1714. Neppe var der Fred paa den» 
ne Side, før den tyrkiſte Storveſir vifte fig paa Rigets 
Srændfer med en Hær af 100,000 Mand, Eugen ilede ham 
imøde, flog ham ved Temeswar og Peterwardein og brag— 
te fine feterrige Vaaben for Belgrad. Forgjeves ryffede 
Tyrkerne til Undſetning, Staden maatte overgive fig til 
Seierherren. Paſſarowitzerfreden 1718 var. Frugten af 
hans Seiervindinger. I de 15 Fredsaar, Øfterrig derpaa 
nod, arbeidede Cugen med ſamme Jver i Cabinettet, og, 
da de polffe Anliggender 1733 afftedtom' en nye Krig, vifte 
han fiat fin hørte Alder endnu ved Rhinen, men gif uden 
at have foretaget ſig noget Afgiorende tilbage til Wien , 
hvor han døde pludfeligt 71736. 

— Eugen (Beauharnois) indtil 18174 Vicekonge i Ita⸗ 
lien, eren Søn af Generalen Alexander Beauharnois og 
Joſephine (fiden Keiſerinde) og blev født den 3die Sept, 
1780. Gfterat hans gader var død paa Shaffottet, ægtes 
de hans Møder General Bonaparte, hvem han ledſagede 
ſom Adjutant til Stalien og Ægypten. Da Bonaparte 
efter aft være kommen tilbage fra dette fidfte Tog, erholdt 
Gonfulværdigheden, ſteeg hans Stedſon lidt efter lidt tit 
Brigadegeneral, Colonel-General ved Jegerne, og i Aaret 
1805 ophøjede Mapoleon ham til franſk Prinds, Storoffis 
cier af Æreslegionen og faa Maaneder efter til Vicekonge 
i Italien. I Krigen mod Øfterrig 1805 lykkedes det ham 
meer ved Gedhed end Magt af dæmpe de mellem Bjergbes 
boerne af Parma udbrudte Uroligheder, og-efter Presburs 
gerfreden formælede han fig i Munden med den baierſke 
Prindſeſſe Auguſta. Senere adopterede Napoleon ham, 
erklærede ham for fin Efterfølger i Kongeriget Italien og 
tillagde ham Titel af Prinds af Venedig. Aar 1809 anførs 
te Eugen den italienffe Armee , tabte vel i Begyndelſen, 
men rykkede fiden frem, forenede fig heldigen med Napole— 
ons Hær og leverede en lykkelig Træfning ved Raab i Un— 
garn. Da Napoleon 1810 ftiftede Siorhertugdømmet 
Frankfurt, udnævnte han Eugen, ſom efteraf den franfÉe 
Keiſer havde faaet en Son ei vel kunde blive Konge i Ita— 
Lien, fil Arveſtorherrug af Frantfurt- J den franfe-ruffi= 
fie Krig 1812 var Eugen med, antog efter Kongen af Nea⸗ 
pels Bortgang Overanforſelen vedPoſen og vifte fig fin Poſt 
værdig. Han tøg en afgjørende Deel i Slaget ved Luͤtzen 
2denMai 1813, commanderede fiden i Italien imod Hiller 
og Bellegarde, med hvilken fidfte han flutfede en Vaaben= 



Eul 331 

ftilftand 1814. De forenede Magter have viift hans Cha⸗ 
racteer den fyldige Agtelſe, og Pariferfreden har beſtemt 
ham et paſſende Etabliſſement. 

— Euler (Leonhard) den nyere Tids. berømtefte Mas 
thematiker, født 1707 i Bafel, nød der Underviisning 
af den ftore Johan Bernoulli, erholdt alerede tidligen 
Adjuncts Plads og blev 1727 Profeffor ved Akademiet i Pez 
tersburg, fulgte 1741 Frederik den frores Kald til et Pros 
feffur i Mathematiken, vendte 1766 tilbage. til Petersburg, 
hvor han døde 1783 ſom Directeur for Akademiets mathes 
matiſte Claſſe. Man beundrer ei alene hans overordentlig 
udbrebte Kundffaber i Mathematik, Mechanik, Aſtrono⸗ 
mie, Naturlære og andre Videnffaber, men og hans mages 
løfe Flid. Han fÉrev langt mere end Boltaire , een af 
de frugtbarefie nyere kribenter; Hirſching anfører 
iden i hang Haandbog fremſatte Biographie 45 ftørre 
BVærfer og 6817 Afhandlinger, der fløde fra Eulers Pen, 
Selv den Ulyfte, i fin Ungdom at miſte fit ene og ti fin Al— 
derdom fit andet Mie funde ei afholde ham fra -utrættet 
Studeren. Fil Lecture for Ulærde fortjene ifær hans fors 
træffelige Breve til en tydſt Prindſeſſe over forſtjellige 
Gjenfrande i Maturlæren, at anbefales. Gom et Beviis 
paa hans uhyreHukommelſe, anfores af han vidfte hele neis 
den udenad og kunde giere de ſtorſte Regninger i Hovedet, 
Med al fin Lærdom var den ftore Mand gandſte uden Kors 
dringer, den meeft underholdende Selffaber og et Monſter 
paa Retſtkaffenhed. 

1" Cumenider (hos Romerne Furier) varet ben 
græffe Mythologie Hevnerinder af Blodſtyld, af Børng 

Forbrydelſer imod Forældre og af Meeneed- Sftræftelig 
fremverede de af de Blodsdraaber, der faldt fra Uranus, 
da hane Søn Chronos berøvede ham. Manddemmen. Se— 
nere Mythographer fætte deres Untal til tre og nævne 
dem: Afecto, Meggra ogTiſyphone Æfdyius havde t det 
Gørgefpil, ſom fører deres Mavn, bragt 5o eg med dem 
Sfræf og Ræbfel paa Skuepladſen. De foreſtilles i forte 
Gevandter, med Stangehaar og udrakt Tunge; af deres 
Oine dryppede fort Blod, naar de breve vrede udflod Gift 
af dem og denne berøvede Jorden enhver Spire fil Frugts 
barhed. hvor den faldt. ,,Bi ere liftige, vi ere ſterke, ude 
bryder deres frygtelige Chor hos Digteren; frygteligt vaag⸗ 
ner hos os Erindringen om Forbrydelfin. De Dodeliges 
Bønner rører os ikke. Hvilken Døtelig fan uden Wrefrygt 
og Gyſen fænfe fig den Magt, Guderne efter Skjebnens 
Villie fildeelfe oss. Eidgammel er vor Vigtighed, ingen 
Haan fan træffe os, ſtiondt vi leve under Jorden i demren— 
de Morke.“ Virſelig havde man ſtor Gru for dem, thi 
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Athenerne vovede neppe af udtale deres Navn og kaldte 
dem fuii de ærværdige Gudinter. Dog tænkte man dem et 
ſtedſe fom flige gyfelige Uhyrer. Med den moralſte og æfthes 
tiſte Dannelſes Fremffridt hos Hellenerne, erholdt og 
Mythen om diffe moralſte Guddomme mange Forandringer. 
De dannende Kunſtnere gif ud fra Ideen om Menneſtejc— 
gerinder og foreftillede dem fom de ſtjonneſte Jagtnympher, 
der fun ved den høje Alvor i deres Miner, ved Fakkel, Dolk 
og lignende Attributer forkyndte deres Beſtemmelſe. Den 
onde Samvittigheds Nvaler faae i dem førft den philoſophi— 
ſte Forklaring, dernæft og Folfetroen. Mu førft fortjente 
de Nevn af Eumenider d: velvillende. Et lille men. forz 
træffeligt Skrift over denne Gjenftand er Bettigers: Fu— 
riemaſken i Sorgeſpillet og paa de gamle Grakers Billed⸗ 
værter, Weimar 1811+ 

Eunomia (Lovmæffighed) er Navnet paa een af 
de tre Hore, hvilfen man ſtildrer fom en beffedent prydet 
Skſonhed, der afværger Kjedſomhed, formilder Overmod, 
fiiler Zvedragt og glør den boiede Ret lige, See pos 
rene. 

Eunuch en Gilding. Diſſe bruges hyppigt ved 
de orientalffe Hoffer, fornemmeligt ſom Tjenere i Haram. 

Eupen (fr. Neaux) en Flakke i det forrige Liines 
Huraffe nogle Mile fra Aachen med 10000 Indb. er ef mes 
get vigtigt Fabrikſted: de herværende Klædemanufacturer, 
der udgjøre Stedets Hovednæring levere i de ſenere Aar faa 
ſtſent og fint Klæne at det i Handelen anſees for ligeſaa 
godt fom det. franſte. AF lige Godhed ere de Kaſimi— 
rer her forfærdiges, hvilke for Størftedelen gaae til Frans 
kerig. Paa den. Tid, den levantiffe Handel blomſtrede 
var Cupen i færdeles Florz men endnu tæller den 20 ftore og 
Zo mindre Huſe, Tom drive Klædehandel, 

Euphemismus kaldes Omffrivningen af en an— 
ftødelig eller ubebagelig Sag i mildere Udtryk. Saaledes 
betjente de Gamle fig for at udtrykke Begrebet af døe, af 
en mangefidet Euphemismus; ogfaa vi bruge herom for⸗ 
ſtjellige formildende Udtryk f. €. ſamles med fine Fædre, 
henfove, forlade Verden. Cuphemismus er en Fi—⸗ 
gur i Talekunſten. 

1X ON 

Euphom. Ved videre Fortfættelfe af fine acuftiffe 
Forſeg kom den dybtforſkende D. Chladni i Wittenberg paa 
Opfindelſen af ef nyt muſikalſt Inſtrument, hvilket ban 
formedelſt dets behagelige Lyd gav Navnet Euphon. Ud— 
vendig feer det ud fom en lille Skriverpult, indvendig fins 
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des 40 horizontaltliggende Glasftave, hvis nederſte Ender i 
Midten af Reſonansbunden ere omgivne med rød Fries ; 
de forrefte Ender ligge paa en Zværbjelfe under rød Fries. 
Væder man diſſe Stave, paa hvilfen de halve Zoner ere 
gjorde Fjendelige ved en anden Farve, med en Svamp og 
bevæger fine vaade Fingre frem og tilbage derover, give de 
en Lyd, det er langt behageligere og renere end en Harmos 
nicas, der ei er af fortrinlig Godhed. Alt hvad der fan 
ſpilles paa Harmonica fan og ſpilles paa dette Inſtrument, 
ogſag hurtigere Stykker. Det har følgende Fortrin for 
Harmonica, af det er mere velklingende, lettere at fpille, 
behageligere for Piet, bedre Kjob, ſtærkere, lettere at 
Jætte iftand ꝛ?c. 1789 begyndte Chladni paa dette Inſtru— 
ment og 1790 fuldførte han det, 

Euphonie, Tonernes Vellyd, bruges i Muſikken 
og herertil Sprogets Fortrin. 

Euphrat, Euphrates, ogſaa faldet Phrat, een af 
de ſtorſte og merkverdigſte Floder i Orienten. Den adffilts 
te en tidlang det romerſte Rige fra det parthiſte og perſiſte 
og udgjorde Grendſen imellem For: og Høiafien. Den uds 
ſpringer i Armenien af fo Floder, trænger igjennem Bjergs 
ſtrekningen Taurus og falder tilfidft forenet med Tigris i 
den perſiſte Havbugt. Efter Foreningen kaldes den Schat— 
el: Arab, (Arabernes Flod). Den var fordum ligefaa 
velgjørende for Babylonien fom Nilen for Ægypten, da den 
fra Auguſt Maaned overſoommede Landet og gjødede det 
med fin Oynd. . 

Euphroſyne, eenafde3 Grazier; fee Grazier. 
Oprindelig betyder dette Ord Glæde og Munterhed. 

Curhythmie bet ffjønne Forhold i Bevægelfen 
f. Er. : Dande, i Muſik og fortrinlig i Ordene ſom Sprog-— 
toner (af Rhythmus). Ogfaa det fidfte er et Hovedfortrin 
ved Sproget i og for fig felv, at Ordforbindelſerne tillader 
manafoldige og ffjønne Bevogelſer.  Dernæft falder man 
og Eurhythmie overhoveder Oelenes ſtjonne Overeensſtem⸗ 
melſe, ſtjenne Forhold. 

Euripides. Idet forſte Aar af den 75de Olym⸗ 
piade (480 f.-Chr.) paa ſamme Dag Grakerne ſeirede over 
Æerres ved Salamis blev Euripides født paa dette Sted, 
og Grékenlands fre frerfte Tragiker fandtes her paa en 
Maade ſamlede; thi Eſchylus fiod i de Seirendes Rætfer 
og den unge Sophokles dandſede omkring Irophøerne, Vi 
vide Intet ſikkert om Euripides's Forældre og om hans 
Opdragelſe fun faa meget, at hans Fader efter falſt udtydes 
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de Spaadomme vilde danne ham fil Athlet. Men Ynglin⸗ 
gen blev af Nafuren dragen til andre Kunſter. J Førfts 
ningen øvede han fig i Malerie, derpaa ſtuderede han Rhes 
roriken hos Prodikus og Philoſophien hos Anaxagoras (ei 
hos Sokrates); begge diſſe Studier havde en faa mægtig 
Indflydelſe paa hans Poefie, at man med ſamme Ret, 
hvormed man har faldet fam den philoſophiſte Tragiker 
ogfaa kunde kaldet ham den rhetoriffe, Euripides blev 
tilligemed Sophokles Nationens Yndling, hans Tragoedier 
bleve opførte tilligemed hiins og bleve dem endog nogle 
Gange foretrukne. Viſt not ftemmede Critikerne ei altid 
Dvereens med Publikums Dom, og Ariſtophanes gav ved bis 
dende Parodier Yndlingsdigteren ofte til Priis for Larter, 
Af hans 123 Tragoedier ere 19 komne fil os; vi kunne ders 
af felv domme om ham, A. W. Schlegel dømmer ſaaledes: 
„Naar man betragter Euripides for fig felv uden Sam⸗ 
menligning med fine Forgjengere, naar man gjør Valg 
blandt hans Stykker eller udtager enkelte Steder af de 
endre, maa man tildeele ham overordentlig Roes. 
Opſtiller man ham derimod i Kunſthiſtoriens Sammenhæng 
feer mani hans Stykker ſtedſe paa det Hele og paa hang 
Etræben overhovedet, der har aabenbaretfig i alle deStykker 
der ere komne til os faa fan man ei andet end dadle ham 
meget og firengt Om faa Skribentere fan der med Sand⸗ 
hed figes faa meget Godt og Ondt. Han var ef færdeles 
findrigt Hoved ,; øvet i Aandens mangfoldigſte Kunſterz 
men denne Fylde af de meeft glimrende og elffværdige E— 
genſkaber ſtyredes ei af' hiin ophøjede Aands Alvor eller 
ftrenge Kunfiviisdom, fom vi beundre hos Æfchylus og 
Sophocles. Han ftræber ftedfe bun af behage, ligemeget 
ved hvilfe Midler. Derfor er han fig felv faa ulig: man— 
ge Gange har han henrivende ſtjonne Steder; til andre 
Tider er han gandſke almindelig, Med alle fine Feil 
befidder han en beundringsværdig Lethed og en vis ind— 
ſmigrende Ynde.“ En Hovedtendens hos Euripides var 
at rere. „Han kiendte, ſiger en anden Kunſtdommer 
Lidenſkabernes Veſen, og forſtod af finde Stituationer, 
Hvori de vaa det Fuldkomneſte kunde udvikle ſig (deraf 

maaſkee faldet 0” TpayixwTaTos, den meeſt tragiffe Tragi- 
fer). Tillige har han en elegif Zone, ſom fjelden eller als 
drig forfeiler fin Virkning. ; De flefte af hans Perſoner 
have forhen levet i Nydelfen af en udmærket Lytte, og Til— 
bageblikket paa famme. Deres nærværende Tilſtand ſtand⸗ 
for Lidenffabernes Heftighed og ftemmer dem til Veemod. 
Derfor yttrede Lidenſkaberne hos Euripides fig oftere i 
ømme Klager end hæve fig til en mærkværdig Storhed; 
derforer han faa rig paa Sentenfér og philofophiffe Tis 
rader, da hans Perſoner ſtedſe have Eftertanke nok til at 
philoſophere over deres Tilſtand. Euripides forſtod me— 
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get godt at finde hvad der gjorde Virkning for Hieblikket. 
De driſtige Tider vare forbi, i hvilke Wſchylus digtede og 

Statens gamle Kraft begyndte lidt efter lidt at fynte. 

' 

Nu behagede Digterens rørende Tone. Meget lader fig 
indvende mod hang uſammenhæengende Planer, ofte uforz 
klarlige Characteerforandringer, uvæfentlige Chorſange 
og tildeels mod hans Æmner ſelv, derimod er han fortrins 
lig i Lidenſkabens fande øg naturlige Udtryk, intereffante 
Situationer, originelle Characteergrupperinger, mangeſi— 
big. Jagttagelſe af den menneſkelige Natur. Han eren 
Meſter i den Kunſt at behandle Dialogen, paſſe Talen og 
Evarene til Characteer, Kjøn og Stand, den Talendes aas 
bendare eller hemmelige Henſigter, nærværende Stilling og 
Hieblikkets Krdv. - Desuden er der udbredet en vis Om— 
hed og Ynde over hans Tragoedier, der ei kunne andet end 
indtage. Man har tit faldet ham Qvpindefienden, fandz 
ſynlig formedelft den ftore Mængde Sprog om QAvindeljøns 
nets Svagheder. , Desuagtet var fan ei dette Kjøn 
fiendjÉ, og det ſynes fom om han havde havt Leilighed fil at 
Fjende deres forførijfe Kunfter af Erfaring ; ban ffal have 
havt to Koner paa Engang. Dog mangler ei heller hos 
ham Fremftilleljen af ſtjon Qvindelighed; og hans Følel:s 
fe for qvindelig Sædeligheds ædlereYn2e kan et miskjendes. 
Ci fandfynligter det, at hans Qvindehad og hans egen 
Kone har fordrevet ham fra Athenen til Macedonien: ban 
fulgte Kong Archelaus's Indbydelſe, hvis Yndeſt og For— 
trolighed han beſad i lige Grad. Desværre fandt han hos 
ham en ulykkelig Død; han blev fønderreven af Hunde eller 
Døde i det minifte af Følgerne af deres Bid. Monarken 
lod fam opreiſe et prægtigt Minde med den Indférift : 
Aldrig ffal dit Minde forgaae Euripides.“ Endnu mere 
hæderfuld var den Indſtrift Athenerne fatte paa det Cenos 
taphium, de oprettede”. Hele Grekenland er Crriptdes's 
SMinde3 Macedoniens Ford bedekker fun hans Been.“ 
Sophokles, fom overlevede ham, begræd offentlig hans 
Zab. J Bothes Overfætterfe Fan man temmelig nøie giens 

"Fjende ham. Man bør heller ikke overfee hvad Wieland 
har fagt om ham i fif attiffe Mufeum. 

Euripus, et fmalt Stræde mellem Øen Negro, 
pont (fordum Cubæa) og Livadien (det gamle Hellas), 
Def er meget mæriværdigt derved, at def har en dobbelt 
Ebbe og Flod; i begge de førfte Maanedsſkifter (Qvarteer) 
en gandſke regelmæsfig, i de to ſidſte ey aldeles uregelmægs 
fig, faa af Vandet undertiden paa een Dag tyve Gange flis 
ger og falder, 

Europa, en Dafter af Kong Agenor i Phoenicien 
og Nymphen Mella og Søfter til Cadmus. Fabelen fors 
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tæller, at een af Junos Terner borttog en Sminkekrukke 
fra Gudindens Natbord og gav Europa den, Hendes ders 
ved endnu mere forhoiede Sktjsnhed vandt hende Jupiters 
Kjerlighed; for af befidde hende forvandlede han fig til en 
ſtjsn hviid Tyr og kom til hende ved Søens Brædder, hvor 
hun fpadferede med fine Selffabsføftre. Hun fandt Tyren 
jaa herlig og tam at hun vovede at beftige den, hvorpaa 
den ilede med fir ffjønne' Bytte til Havet, og fvømmede over 
til den Verdensdeel, der har faaet Navn af hende: Her 
forvandlede han fig til en ffjøn Yngling og avlede med Eu⸗ 
ropa Minos og Rhadamanthus. 

Europa er 170,000 Quadratmile ſtor i en Udſtræek⸗ 
ning frta 36 til71? N. B. og 8 til 80? PD. £. Befolkningen 
er 170 Mill. og Europa er den intereſſanteſte Verdensdeel, 
naar vi betragte hvad den er og hvorledes den er bleven 
det. Kan Aſien kaldes Mennefteflægtens Vugge, fortjener 
Europa at æres ſom Vuggen for al Cultur; thi alerede 
Aarhundreder før Chrifti Fodſel havde Etruffer og Groeker 
naaet, en høi Grad af Cultur, fom lidt efter lidt er medz 
deelt det øvrige Europa og er endog vandret fil de andre 
Verdensdele. Europa befolfedes fra Aſien, førft fra dens 
veſtlige Deel. En anden Folkeſtrom ſtyrtede fig fra Cau— 
cafus og forplantede fig med ſtedſe tiltagende Styrke, til 
Herkules's Sføtter, men brætfedes paa det Stillerum, 
Romerne havde opreiſt mellem fig og Barbarerne. Dog 
faldt tilfidfi Rom overvældet af den brufendeStrøm, lige— 
fom EengangEtrurien og Grakenland vare faldne for Rom. 
Ruinerne af hiin Cultur, der fra Tofcana-og Hellas var 
bragt til Rom ſank i Ruiner med Verdens Hovedſtad og 
man anede nu neppe Curopas Stolthed, Grækenlands 
Fuldkommenhed. En mørt Nat lage over Europa, men 
den forfvandt lidt. efter; lidt, da Carl den ſtores ſtabende 
Uand ſtyrede Occidenten og Chriſtendommen udbrededes 
der medens Halvmaangn fortrængte Korfet fra Byganzes 
Taarne. Korstogene foreßede Nationerne, jorde dem 
bekjendte med fremmede Lade og fremmed Cultur og opli—⸗ 
vede Handelen, dette mægtige Vehikel for Frihed og Culs 

»tur. En uimodftacelig Zrang, driver Menneſtets Aand, 
naar det førfte Skridt er gjort til Opfinden, Opſogen, Op— 

bagen. Ligeſom Staternes Forfatning erholdt en politifÉ 
Characteer, ligefom Forholdet mellem Lehnsherrer og Va⸗ 
ſaller var uddannet, uddannede fig nu en tredie Stand, 
hvis Virkekreds omfattede de nye fremblomſtrende Videns 
Saber, Kunſter, Induftrie og Handel. Denne Kreds udvi— 
dede fig til uoverffuelige Grændfer, da Amerika og Oſtin⸗ 
dien modtoge europeiſte Colonier. Havde Curopæerne 
fra, Vhilip af Macedonien og hans ſtore Gøn Alexander 
beherſket den gamle Verden, bleve de nu Beherſtere af den 
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nye og i hurtig Flugt hævede fig Europas Cultur, 
da Europas Handel udvidede fig til Sydhavets ” Bred» 
der, Den opvaagnede Begjerlighed til videre Opdagel— 
Jer foranledigede 1 det Enkelte fom i det ftørre, nye Colliſio⸗ 
ner, hvoraf ſtedſe ffjønnere Refultater fremfom. Sek— 
fernes Kamp, foranlediget ved Wicleff og Huß, Zwingli 
og Luthers frore Reformationsvært gav Guliuren et nyt 
Gving. Sprogene naagde en Grad af Fuldkommenhed, 
dergjurde det muligt at fandfeliggisre Begrebet om det 
Gtlaffiffe ved Værker af forſte Rang ;. Grundighed førte til 
en Eonſiſtens i det Videnſkabelige, der blev Grundftøtten 
for Nutidens Aandsdannelſe. Denne Grundighed førte 
tillige til de koſtbare Refultater, fom de Gamles Studium, 
ilær Studiet af de greſte og romerſte Ferfatninger, Mys 
thologier, Videnſtaber og Kunſter har ſtlenket. Med uens 
delig Indflydelſe paa Lovgivning, Politik, Moral og ſel⸗ 
abelige Forhold hævede Philofophien fig, hvis Renfelfe 

. fra al ſtolaſtiſt Veſen Tidsaanden fra Aarhundred til Aar— 
hundred ſtedſe mere beſtrebte fig for. Om og Luther og 
hans Lige ei vare regelmæsfige Philoſopher ſaa fortplantede 
de dog Underføgelfens og Provelſens Aand ved deres Cremz 
pel paa Philoſopherne. Bogtrykkerkunſten, denne det 
chriſtelige Curopas Triumph, der ligeledes var udflødt 
fra Tydſtlaud, rivaliferede I fine Virkninger med Vaabes= 
nernes og de politijfe Kunſters Magt, og hvad ingen Bul⸗ 
Ye, intet Pergament-Document bevirkede, det ſteedte ved 
denne egentligeKunſtsHexeMechanik, der i Forening med det 
nyligt opfundne Krudt yttrede en uimodftaaelig Magt, 
Medens ftore politiffe Begivenheder, blandt hvilke Hierar— 
djiets Fald og den weſtphalſke Fred, fraae gverft, gif Haand 
i Haand med hine Opfindelſer, medens Polynefien bleven 
nye Gjenftand for den europæiffe Speculationsaand 3 me- 
dens Statsforforfatningerne gjennemlobe alle mulige For— 
mer og mere end Engang grændfede næften' til Ideen om 
Univerfalitet, havde Europa gjort fin Indflydelſe paa te 
andre Verdensdele faa meget mere gjeldende, ſom Hande— 
len frå Hanſens ældfte Kommerceanſtalter indtil det 
brittiſte Søeherrecømmes hoieſte Flor ſtedſe have truk— 
ket det Net fnævrere ſammen, hvori endelig den hele bes 
kjendte Verdens Interefje indvikledes. Havde Tyrkerne 
tidligt kat fig faſt i Aſien og Afrika, ſaa er nu og Afrika 
bleven nøiere bekjendt ved Portugiſer, Spanier, Hollæns 
der, Englænder, Franffe og Danffe, ſom der have ned= 
fat fig. De ſamme Nationer have og fat fig faft i Aſien 
og Amerika, og de flefte af Europas føfarende Nationer 
have ligeledes havt Deel i Auſtraliens Opdagelſe. Man 
behøver fun at kaſte et Mie paa Nordamerika for at fee 
hvad Indflydelſe Curopa har havt van de andre Verdens— 
dele. Betragte vi hele Jordkloden efter fin kugleformige 

4 
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Skikkelſe, finde vi at 3 beſtaae af Band og? af Land. 
Uf dette fidfte kömmer 3 paa den øftlige og I paa den veſtli—⸗ 
ge Halvkugle. Landet ligger itykke Maſſer omkring Nord⸗ 
polen, hvorimod bet løber ud 15 ſtore Spidfer imod Syds 
polen. Denne Omftændighed har givet Anledning til den 
Formodning af Jordens nuværende Skikkelſe er Følgen af 
en Overfvømmelfe fra Syden mod Norden, hvilfen har 
trængt Landet fammen ved Nordpolen. Eurepa adffilles 
fra Aſien ved Ural, Caucaſus, det. forte Hav, Boſporus, 
Marmorhavef og Dardanellerne, fra Afrika ved Middelha⸗ 
vet. Hovedbjergkjederne, ſom gjennemløbe Europa, 
gaaer fra det veſtligſte Forbjerg de la Roca mod Nordoſt; 
deres hsieſte Spidfer ere ÅAlpernel(Montblanc og ofpitiet 
paa St. Bernhard med Defair Grav), hvorfra en Mængde 
mindre Grene gaae ud, Sevennerne, Pyrenæerne, Gudes 
ferne, Apenninerne, Hæmus, Schwarzwald, Fidtelbjere 
get, fom forbinder de bohmiſte og Kjæmpebjergene med 
Carpatherne, faa man næften fan regne Bjergene til +% af 
Sorden. Ved Bjergene dannedes Landſser og Flodernes Løb 
anviiſtes. Af deres Indføeri det nordligeEuropa ere Ladoga, 
Onega, Mælar, Wener, Wetter, i Midten Bodenføen og 
Genferføen med flere, Af Floder falde Petſchora og Dwis 
na i Jishavet; Newa, Pirnau, Dina, Memel, Pregel, 
Weichſel, Oder, Motalaſtrommen og Dalelven i Øfrerføens 

Elben, Ems, Wefer, Rhin, Maas, Schelde, Theme, 
Humber, Forth, Tay i Nordſgen; Storelven og Gothas 

"elven t Kattegat; Seine i Canalen; Loire, Garonne, 
Minho, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Shane 
non og Severn i def atlantiffe Hav; Ebro, Rhone, Arno, 
Fiber og Voltorno i Middelhavet 3 Tagliamento, Piave, 
Etſch, Poi det adriatijfe Hav; Mariza og Strymon i Ar— 
chipelagus; Donau Dnifter, Dnieper idet forte Hav 3 
Don i det. affovffe. Europas Beliggenhed mellem 36 og 
719 N. B. beftemmer dets Clima. J den fydlige Deel fra 
36 til 457 , i Portugal, Spanien, Syd⸗Frankerig, Itali— 
en og Græfenland bliver ingen Snee liggende, ingen Froſt 
finder Sted der, Treerne blomftre i Januar og Februar, 
Frugterne modnes fra April og Mai og det regner i Octo-z 
ber og November. Det midlere Clima fra 4s5de til 55åe? 
indflutter Frankerig, Helvetien, Tydſtland, Holland, Un— 
garn, Gallizien, Preuſſen, Syd-Danmark, Syd-Rusland 
og Storbrittanien. J diſſe Lande er Climatet meget for⸗ 
ſtjelligt. I HDelvetien, Bjerg og Dalluft, i England, 
Holland, Kyfterne af Nordſoen oa Danmark Søeluft; i det 
ſydlige og veftlige Tydſktland og Ungarn en mild Luft, hvor 
Vine og Træofrugter kunne trives. J dette Clima er det 
Foraar fra Marts til Mai, Sommer fra Juni til Sept. 
Den ſtorſte Hede gaaer til 262, hvorimod den i det fydlige 
Glima fliger til den 33te?, Det nordlige Clima, der gaaer 
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fra55 til7r? -indbefatter Skotland, Norddanmark, Nors 
ge; Sverrig og Nordrusland. Her er det Foraar førft iMat 
eller Juni, Gommeren varer kun til Glutningen af Auguſt 
eller Begyndelfen af Sept. 5; Vinteren giver megen Snee og 
Froft, de lange Gommerdage ere meget hede, men paa den 

anden Side af den 6ode Grad i Norge, Sverrig og Rus— 
land er næften ingen Vegetation. Climatet i Curopa er ſaa— 
ledes for det mefte tempereret, og, omendſtjondt man i Eu— 
ropa ei finder de varmere Zoners fortrinlige Produkter, har 
Naturen ei behandlet denne Verdensdeel ſtedmoderlig: 
Jordens Inderfte giver Guld, Sølv, Kobber, Tin, Jern , 
Blye, Avikfølv, Edelſtene, Marmor, Steenſalt, Steens 
kul, Torv, Porcellainjord, Bernſteen. Dens Overflade er 
prydet med Skove, Marke, Enge og Haver; ber findes 
endog i Europas Sydlande Riis, Mais, Bomuld og Gut: 
kerror, i den mellemſte Deel findes fortræffelig Hør og 
Hamp, alleflags Kornarter og Havefrugter. Europa har 
derimod fun faa eiendomlige Dyr, Af vilde Dyr gives 
Steengeeder, Jisbjsrne, Zobler, Uroxer, Bjørne, Elenée 
dyr, Rensdyr, Bofler, Kameler, Pindſviin, Murmeldyr. 
Af tamme Dyr gives der en betydelig Mængde, ſom Heſte, 
Horngvæg, Muuldyr, Æfter, Faar, Svijn, Hunde, Fug— 
le, Fife, Amphibier, Inſekter, blandt hsilke Silkeormen 
og Bien ifær fortjene Opmærtfomhed. — Europa indbe— 
fatter Portugal og Spanien, Frankerig, Tydſtland, 
Schweitz, Italien, Øfterrig, Ungarn, Preuſſen, Polen + 
Rusland, Sverrig, Danmark, Storbrittanien og Friland ; 
Tyrkiet, Øerne i det, middellandſke Hav og Irland, Diſſe 
Lande beherſtes af tre Keiſere og adffillige Konger og andre 
Fyrſter, ſom Storhertuger, Hertuger, Grever 2c, Der 
gives i Europa nu kun de to Friſtater, Schweitz sg Gan 

- Marino. — Det hele Europas Indkomſter bunde man maa— 
fee omtrent anflaae til 900 Mill., Gjelden til 6000 Mill. 
og Militairmagten til 3 Mil. Soldater. Diſſe Stater 
ere [aa vel befolkede at der kommer omtrent 1000 Menne— 
ffer paa hver Quadratmiil, dog ei lige fordeelte; ſaale— 
des ev Holland bedſt befolket og der findes 4000 MennefÉer 
paa Quadratmilen; Sverrig og Rusland flettet, da der 
kun findes 450 eg 217 Menneſker pa: Quadratmilen. — Efs 
ter deres Hetkomſt fan man dele Nationerne i ublandede og 
blandede ; til de førfte høre Tydſte, Slaver, Finner, Føs 

der, Zigeuner; tildefidfte høre Portugiſer, Spanier 
Englænder, SydfÉsetiænder, Italiener og Wallacher; ders 
næft Beboerne af Friland, Hsilandene og Hebriderne, der 
ere af celtiſt og galiſt Oprindelfe, Walliſerne, fom ere af 
kymriſk-⸗brittiſt, Albaneſerne, fom ere af arnautiſk, Bebos 
erne af Mordpyrenæerne, fom ere af baſkiſt og Oebeboerne 
i Archipelagus, ſom ere af nye⸗graſt Oprindelſe. De dele 
fig egentlig i £0 ſtore Slægter, den tydſk romerffe i Veſten 
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øg den ſlaviſt⸗-finſke i Oſten. — Den forſte Slægt gjorde 
tidligere FremfÉridt til Cultur og her udvikledes Ideen om 
politiſt Ligevægt, den indbildte Wgide for Europas Selv⸗ 
ftrændighed. Denne Idee, derer Europa eiendomlig, et 
derfra gaaet til andre Berdensdele. I denne Idealismes 
Brendpunkt trives Induſtriens Anſtrengelſer, der har 
frembragt den utallige Mængde Manufacturer og Fabri— 
fer, og Handelen vedligebolder den Flor, Hvori den En⸗ 
gang har vift fig. Saaledes blev det muligt ved dg for— 
Fijellige Troesbekjendelſer, at Toleranſens milde Genius 
kunde tage alle under ſin beffjermende Vinge, og af hele 
Europa fan betragtes fom een Menighed, uagtet Por— 
tugal, Spanien, Italien, Frankerig cg en ſtor Deel af 
Eydtydiklanderratholjfé, Nordtydſtland, Danmark, Sverz 
rig, Siebenbuͤrgen lutherſt, Veſttydſktland, England, 
Skotland, Holland reformeert, Rusland greſtk, Tyrkiet 
mohamedanſk, at Joderne have deres Synagoger og at 
man faaler felv Levningerne af Hedenſkabet blandt Samos 
jederne ved Jishavet, fordi alle ere SMenneffer. Ved flig 
Stræben hævede Videnſkaber og Kunfter fig, Univerſiteter 
ftiftedes af hvilte der nu gives 50, Sociereteter og Akade⸗ 
mier dannede fig under Thronens Beſtyttelſe, ftore Sams 
linger anlagdes for alle Grene af den menneſtelige Viden 
af alle Natvrriger, af alle Kunſtprodukter. Saaledes blev 
Curopa hvad den mu er og den øvrige Verdens Ge— 
nius. - 

Eurotas (nu Baſilipotamo) fee Lacedemon. 

Eurus (vor Spdoſtvind) efter Sagnet en Son af 
Typhon. 

Euryale, een af Gorgonerne, fee diffes« 

— Curydice, i Fabellæren Orpheus's Gemalinde, 
der døde afen Slanges Bid. Rorte af hans Sørgetoner 
tilſtode Guderne ham at hente hende tilbage fra Underver— 
denen, dog under den Betingelfe, at han et maatte fee fig 
om efter hende, før han var anfemmen til Oververdenen. 
Men Orpheus faae fig tilbage og hun blev ham for ſtedſe 
berøvet, É 

Curynome efter Hefiodus Oceanus's Datter og 
Horernes Modet, ; iz 

E uryftheus (fee Herkules). 

Euſebia var hos de Gamle Gudinden eler Forſtan— 
derſke for Religionslterd omme. 
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Euſebius med Tilnavnet Pamphili, den criſteli— 
ge Kirkehiſtories Fader, var født i Palæftina 270 og døde 
2340 ef. Chr. Han var den lærdefte Mand paa fin Tid, 
forſt Presbyter og ſiden Biſkopi Cæfarea i Valæftina- 
Underftøttet ved betydelige Hjelpemidler, ſelv af Keiſer 
Conſtantin, ſtrev han fin græffe Kirkehiſtorie i 10. Bsger 
fra Chrifti Tid til 324, derpaa fin Krønife, fom fun har 
vedligeholde fig i latinffe Overfærtelfer øg i Fragmenter: 
Desuden have vi endnu af ham 15 Bøger af hans præparta- 
tio evangelica, hvilken er af fortrinlig Vigtighed, da 
den indeholder mange Steder af tabte philoſophiſke Skri⸗ 
bentere. Afhans Demonſtratio evangelica i 20 Bøger, 
hvori han vifer Chriſtendommens Fortrin for Jodedommet 
have vi de 10 ei gandſke fuldſtendige Bøger, endelig og en 
Levnetsbeſtrivelſe eler rettere en Lovtale over Keiſer Cons 
ſtantin. Efterretninger om hans Levnet findes i Valeſius's 
Udgave af hane Kirtehiftorie (Paris 1659 Fol). 

Cuftachi (Bartholomæus) en berømt Anatom 
fra det 160e Aarhundred, fom ivrig forfsarede Galen imod 
Veſalius og lod forfærdige mange koſtbare anatomiſte Teg⸗ 
ninger. Han fuldførte ei fit Hopedverk over Anatomer⸗ 

nes Stridigheder, De dertil. hørende 29 Kobber: avler 
bleve opdagede 1712 og udgivne 17 4 ried Forklaringer af 
Laneſi Avti, fom og har givet Efterretninger om hang Lev— 
net. Hang opufculaanatomica, fom vi endnu beſidde, ud⸗ 
kom forſtegang 1564, 4. Hanhar opdaget det efter ham 
kaldte Euſtachs Rør (tuba Euftachii) der ligger bag ved 
den bevægelige Gane, Han var født i Sanfeverino og døde 
ſom Profeſſor i Rom 1570. 

Euſtathius, berømt fom Homers og Diony— 
ſius's Commentator, var født i Conſtantinopel, forſt 
Munk, ſiden Diaconus og endelig 1155 Erkebiſp i Thesfas 
lonica. Han dode efter Aaret 1194. Saa liden og hans 
theologiſte og religiøfé Oplysning var, faa ftor var hans 
Læsning i de gamle Claſſiker og Indbegrebet af hans lærde 
Kundffader, fom hans Commentarier beviſe, af hvilfe ifær 
den over Homer er en uudtsmtMine af philologijE Lærdom. 

Cuterpe Muſikens Muſe; Fløitens Opfindelſe 
tilſtrives hende. Hun foreſtilles fom en med Blomfter be⸗— 
krandſet Jomfrue med en Flsite og ef Muſikblad i Haanden 
og adffillige Inſtrumenter ved Siden af fig. Hun er Glæs 
dens GiverjÉe, See Art, Mufer. 

CEuthanafia, en blid let, lykkelig Dod. Wies 
land gav et af fine Skrifter dette Navn. ; 
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Eutin, enlille Stad, forhen Biſkoppen af Luͤbecks 
Reſidens med et evangeliſt Collegialſtift. Særdeles bes 
rømt er Stadens Stole, fom har havt tre færdeles Berømte 
Rectorer Dr. Eckermann (ſiden Profeſſor i Theologien i 
Kiel), ben fortræffelige Johan Henrik, Voß deri 20 Aar 
virkede velgjørende her fom Skolemand og efter ham hans 
Difcipel Bred 00. 

Cutropius (Flavius) en latinſt HiftoriefÉriver , 
ber fom han felv beretter førte aaben unter Fu ian. Hang 
Fødefted er ubekjendt faavelfom hans Levnetsomftændighes 
der, Han levede ved 360 ef. Chr. Han har ſtrevet en 
kortfattet romerſt Hiftorie, der gaaer til Jovianus, men 
hvori det latinſte Udtryk ei er reent. 

&E va (fee Adam.) 

Evalvation, Vurdering. Iſer bruge Rjøbs 
mænd det om Vurdering afet Vareoplag, hvilfet finder 
Sted, naar et faadant Oplag fages i Befiddelfe af en ans 
den, eller Handlende fom have ſtaaget i Forbindelſe ſtilles 
ad. SI Regnekunſten betyder det en Broks Indretning ef— 
ter fit fande Beløb. å 

Cvan, eet af Bacchus's Tilnavne (fee Bacchus). 

Evangelium er et greſk Ord, fom efter Etymo⸗ 
logien betyder et glædeligt Budſtab. GSædvanligt bruges 
det deels om den chriffelige Lære, ſom begyndte med det 
glædelige Budſkab om Meſſias's Ankomſt og om den af Fæs 
drene forjettede Befriers Fodſel, deels om de Skrifter, 
hvori Mathæus, Marcus, Lucas og Johannes have opteg⸗ 
net Cfterretningerne om Jeſu Begivenheder og Skjebne. 
Evangeliſter kaldtes i ben apoſtoliſte Kirke de Chriſtne, 
ſom pleiede at reiſe fra en Menighed tilen anden og fort-⸗ 
Tatte Apoſtlernes Underviisning. Men den ſenere Gprog-= 
kundſtab har indſtrenket dette Ord til Forfatterne af Jeſu 
Levnetshiftorie ; Evangeliſtk kaldes hvad der er overeens— 
fremmende med Jeſu Lære; derfor falde Lutheranerne fig 
den evangeliſte Kirke, evangeliſte Chriſtne. 

Evergeter, Evergeté betyder egentlig Velgjø= 
vere. Dette Mavn erholtt et lidet Folk, Ariaſpe i den 
perſiſte Provinds Drangiana ifær i ſammes ſydlige Deel, 
fordi det Engang ved ſterk Tilførfel af Levnetsmidler red— 
dede Cyrus og hans Armee fra Hungersded i Orkenen. 
Denne lille Republik havde en ret god fra de øvrige om⸗ 
kringboende Barbarers forſkjellig Forfatning. Denne lod 
Alexander dem ei alene beholde tilligemed deres fuldkomne 
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Frihed, men tildeelte dem og adſtillige Lande, der laae 
dem begvemt. Ogſaa negle Fyrfter have faaet Zilnavs 
net Euergete. 

Evidenz, anffuelig Vished; ſee Mathematik. 

Evig, tilkjendegiver ſnart en meget lang, ſnart en 
uendelig Varighed, Det Evige fættes derfor meget -ofte 
for det Uendelige. Men begge Udtryk ere ei det ſamme. 
Thi ved Tanken om Evigheden hæve vi 08 blot over Fis 
dens Grændfer, ved Tanken om Uendelighed baade over 
Rummets og Tidens, Hvo der altſaa erflærer Verden 
for evig, paaftaaer, at den hverken har havt Begyndelſe 
eller Ende, hvor der erklærer den for uendelig antager at 
den er ubegrændfet ogfaa.i fin Udſtrekning. Cvighed er 
iøvrigt ufattelig for den menneſkelige Forſtand ſaavelſom 
Uendeligheden. — EvigeIndkomſter ere ſaadan— 
ne, ſom trekkes af Grundeiendomme og ſom ei ophsre. 
Evige £amver kaldes de, fom brænde Dag og Nat 
ide catholffe Kirker og Capeller uden at ſlukkes. Cvis 
ge Mes fer kaldes de, fom i den catholffe Kirke læfes 
aarlig- paa viſſe Dage, At overgive Godſer til Evighe— 
den er aft ſtjenke dem til Kirker eller Kloftre ,- fordi de da 
aldrig igjen fomme i verdflige Befidderes Hænder, Dog 
gjør undertiden Seculariſation Ende paa benne Cvighed. 

"Evig Fred, er Ideen om en uafbrudt lovmæsfig 
Tilſtand blandt Nationerne; hvori de afgjøre deres Stris 
digheder ei ved Vaabens Magt, men efter Fornuftens Lo— 
ve, " Denne Idee ligger til Grund for næften alle Freds⸗ 
Flutninger ; thi i famme love almindelig de ſtridende Par— 
fier evig Fred og evigt: Venſftab. Men, ba Venjtabet 
ſjelden er oprigtigt bliver Freden almindelig fnart igjen 
brudt. - Derfor have Philoſopher og Politiker firidt meget 
om en evig Freds Mulighed. St. Pierre var den forſte, 
fom gjorde ef almindeligt Udkaſt filen evig Fred, hvilket 
Rouſſeau fiden gjorde bekjendt. Siden er denne Gjenftand 
meget ofte drøftet, blandt andre af Kant i hang Skrift:“ 
Sm den evige Fred, De almindelige Midler til at virke⸗ 
liggjøre en evig Fred, hvilke ere bragte i Forſlag af for— 

ſtjellige philofophifkerog politiſte SÉribentere , vare ſnart 
den politiffe Ligevægt, fnart et Univerſalmonarchie, 
ſnart en almindelig Folkeforening eller Statsforhund, der 
ved. em permanent Congres, ſom hoieſte Tribunal f£ulde 
afgløre alle opkomne Stridigheder, Men, da alle diſſe 
Midler ere befundne utilſtrekkelige, fordi en evig Fre felv 
med Forutfæftelfe af hiin politiſte Tilſtand vilde mangle 
tilſtreekkelig Garantie, faa ertiære andre den evige Fred 
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ligefrem for et Hjernefpind og træde vel endog frem [om 
Forſvarere af Krigen, for faavidt fom den er et fil menne⸗ 
fkelig Culturs Befordring nødvendigt Onde, Da Fornuf— 
ten desuagtet maa afſtye Krigen fom en retlss Tilſtand, 
der forftyrrer Tufendes Liv og Velfærd, "faa maa den og 
ſtedſe fremſtille Ideen om en evig Fred, ſom en retmæffig 
Forbring fil Nationer og Stater Dog maae man her lade 
fig noie, hvis Evigheden bliver til en meget lang Vedvaren 
af grenen. 

Evolutiener, falder man et Troppecorpſes 
Bevægelfer, Stillinger og Vendinger enten ved Excerceren 
eller t Fægtning med Fienden. De flefte Tactiker falde 
en Bataillons eller et Regiments Bevægelfer Evolutioner 
og Bevegelſer af hele Corps Maneuvrer. Andre bruge det 
førfie Navn om,alle Bevægelfer uden Henſyn til -Tropper- 
nes Antal, faalænge de udføres eenfidigt, og Man figer en 
Armee eller et Troppecorps maneuvrerer, naar det ſtaaer 
lige over for Fienden. Ogſaa en Flaades Bevægelfer til 
Soes kaldes Evolutioner. 

Evolutionseſkadre, en Flaade der gjer Bevæ- 
gelſer til Søes og fager ſnart denne, ſaart hiin Stilling 
for at gjøre Fienden Afbrak. 

Evolutionstheorie ce. den Lære om Fors 
plantelfen, efter hvilken man antager, at Sjelene ligeſom 
Legemerne forplante fig ved fig felv eg at Spirerne til alle 
følgende Menneffefjele alerede laae i den forſte. 

Cvremont (Charles de St. Denys Sieur de St. 
Evremont) en af de meeſt aandrigeSÉribentere i Begyndel⸗ 
ſen af det 17Aarhundred, ſom mere beffjeftigede fig med 
det ſelſtabelige Livs Philoſophie end med Gjenſtande for 
dyb Speculation og Lerdom. I Gelffab udmærfede han 
fig ver Vittighed og ins Forfrand, og hans Munterhed for— 
Fod ham ei før hans Død. Han fpillede en glimrende Rolle 
blondt hiin Tids vittige og aandrige Epicurger, ſom ſnart 
erholdt en faa ſtor Indflydelſe paa den franſte Philoſophie, 
men bøbede for de Uforfigtigheder, han havde tilladt fig t 
GSelffaber faavelfom i fine Skrifter, i Baftilen og undgik 
nof ef Fangenſkab fun-ved en hurtig Flugt til England. 3 
hans Skrifter ér ofte Lethed, Fortrolighed og Munterhed 
forenet med Dybſindighed. Hans Oeuvres melées udfom i 
i Paris 1690, 2 Bind 4, og ſiden i Amſterdam 1706 5 Bd. 
12. 0g 1750, 12 Bind, i 

Ewald (Fohannes) een af Danmarks ftørfte 
Digtere, født-i Kjøbenhavn 1743, blev opdragen i Schles⸗ 
vig og Fom i fit 15 Aar til Kjøbenhavns Akademie. 
Fuld af ſpermerſke Planer drog han bort, forat føge Even—⸗ 

* 
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fyr og udmærke fig ved Heltebedrifter, bleg i Magdeburg 
preusſiſt Soldat, gik fort derpaa over til den oſterrigſte 
Armee og blev førft Tambour og ſiden Underofficier. Han 

bivaanede et Feldttog i Bøhmen og var med i adffillige 
Fægtninger, faavelfom fiden i Dresden, da denne Stad var 

" Beleiret af Preufferne og blev undfat af Daun. . Han fandt 
imidlertid, af der hørte meget til for enGemeen at erhvers 
ve fig Heltenavnz han deſerterede derfor nof Engang og 
vendte tilbage til Klobenhavn, hvor han i Førftningen fius 
derede Theologie, men opofrede fig fiden aandfÉe de ſtjonne 
Videnſtaber efter fin Tilbøielighed.. Hantevede kummer— 
Ligt og ernærede fig ifær ved Leilighedsdigte; endelig fif han 
en fongelig Penfion paa 100 Rolr., faldt.i en fovær Syg⸗ 
dom, tilbragte fine ſidſte War i en førgelig Tilftand og døde 
1781. J hans Ober og Sange herffer den fyrigfte Phan— 
fafie3- færdeles udmærket er hans: Rungſteds Lykſalig— 
hed. Hans dramatijfe Digte have betydeligt Verd: til 
demhøre Balders Død, et Sørgefpil, digtet i Shake— 
ſpeares Aand, Rolf Krage, Adam og Evaz Fifferne, et 
idylliſt Drama ; Harlequin Patriot og de brutale Klappere, 
ſatiriſte Lyfifpil, hvori Forfatteren lægger ægte Bid for 
Dagen, Blandt hans Leilighedsdigte udmærke de flefte 
fig ved ſterke og ffjønne Tanker og nye Vendinger og 
viſe Rigdommen af hans Digtergeniet fin hele Fyl— 
de. Hang famtlige Værfer ere udkomne i Kjøbenhavn 
fra 1781 — 1791, 4 Bind 8. Hans Portrait ſom udtryk— 
ker Genie og Tungſind, ftaaer foran det førfte Bind af denne 
Udgave, 

Exanthem er ere Huudfygdomme, forenede med 
Feber, De almindeligfte ere Kopper, Maslinger, Frifler, 
Skarlagensfeber, Neldefeber. De to førfte ere ifær hyp— 
pige i Barndomsalderen. 

Exarchat af Exarchus, et Stykke Land i Ita— 
lien, fom tilhørte Keiſeren i Orienten, efterat Narſes havre 
de overvundet Oſtgotherne; Longobarderne bemægtigede 
fig fiden en fior Deel af Italien, og fun en Stykke Land 
lange det adriatiffe Hav vedblev at ſtage under Conſtanti— 
nopels Keiſere. Hovedſtaden i dette Land var Raverna. 
Hos Nutidens Græler bruges Exarchus om en Devureret 
fra Patriarchen, ſom reiſer omkring i Provindſerne og vis 

ſiterer Bifpebømmer og Kirker. 

Erception, Udflugt, Undtagelſe ifær i Reta— 
fager. 

Erchequer, det kongelige Rente eller Skatkam⸗ 
mer i England, — Exchequer⸗Bills, Skatkammerbeviſer 

- 
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eller Obligationer til hvis Udftædelfe det brittiſte Finans 
miniſterium, er autoriſeret af Parlamentet ved et Credit—⸗ 
votum. De ere ei udftedede filen vis Betalingstermin, 
faa længe de eve i Omløb bære de 3; Pence daglig Rente 
af 100 Pund, og ftaae fædvanligt noget bedre end rede Pens 
ge, fordi Banquiérer og Kjøbmænd gjerne. ville have deres 
Kaffebeholdning i dette rentebærende Papiir. Renterne 
ere dog ei funderede, men udredes af be almindelige Re— 

venuer. For at hindre en alt for ſtor Tilvært af flige Obs 
ligationer, indkalder Staten aarlig Endeel af dem for at 
afbetale dem elfer fundere dem under beſtemte Betingelſer 
i Stocks, det er forvandle dem til en permanent Gjeld, 
hvis Renter ere ſikkrede ved beftemte dertil henlagte Afgif— 
fer, Toungen feer dog denne Forvandling ikke; hvo 
der ei ønfÉer den, Tan naar Raden tommer til ham, forlans 
ge contant Betaling, 

Exrcommumication, Udelukkelſe fra Menighe— 
den fornemmelig i religiøs Forſtand, aitfaa egentlig Kir— 
kebann, ifær ben af det mildere Slags. 

Ercommunicere, ſette i Bann (fee Bann). 

Excusſion, Hovedſkyldnerens Tiltale, deraf bene- 
ficium excuflionis, den Rettighed for Cen der er gaaet i 
Borgen for en anden, at kunne fordre at Hovedſtyldneren 
førft ſtal anklages. å 

Execution, Udførelfe (f. Cr, i Muſikken) Fulde 
byrdelſe (f. Cr. afen Dom), Afgifters Inddrivelſe. Exe—⸗ 
cutor, den fom fuldbyrder f. Cr: et Teſtamente. Execu⸗ 
tiv fuldbyrdende, udøvende Magt i Statsforvaltningen. 

Exegeſe, er et greſt Ord, ſom betyder Forklaring, 
men fortrinligviis bruges om de hellige Bøgers Forklaring. 
Ved Forflaringen af Profanffribenterne bruger man hyp⸗ 
pigere Ordet Interpretation, En Exegeter, en lærd SÉri fts 
fortolker og eregetifere betyder førft overhovedet at for— 
Flare, udlægge, dersæft at fortolke de hellige Skrifters Me— 
ning ved Hjelp af Sprogkundſkaber og andre Midler. Den 
Videnſkab, ſom fremſtiller Grundfætningerne i Fortolfs 
ningstunften, fan man falde Exegetik, men fædvanlig bez 
nævnes den med et andet af det. Græffe laant Ord Herme— 
neutik. Da de hellige Bøger ere fÉrevne i et fremmed 
Sprog, af Forfattere fra en fjern Tid og blandt et fremmed 
Folk, et det klart, at derfor at forftaae dem behøves et 
alene Dyb Sprogfundffab, men og en Mængde hiftorijÉe , 
antiquariſke og geographiſte Kundſkaber, og da Kundſkaben 
om den ſchriſtelige Dogmatik og Moral maa øfes af de hel: 
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lige Bøger følger deraf at det hele theologiſte Studium 
grunder fig paa Exegeſis. De bersmteſte Exegeter blandt 
Kirkefedrene vare Origines, Chryſoſtomus, Theodoret, 
Diodorus fra Tharſus og Hieronymus, I Middelalderen, 
dal man næften udelukkende holdt fig til Vulgata, I : til 
den latinſte Bibeloverfættelfe, der var almindeligt i Brug 
da de fleſte Theologer manglede Sprogkundſtaber, var Exe— 
gefen meget forſomt. Bed Reformationen oplivedes dens 
Studium paa nye ; og de fidfte Aarhundreder have frem⸗ 
bragt en Mengde fortrinlige ——— ifær i den proteſtan⸗ 
tiſte Kirie. 

Crequier eller —— „Begravelſeshsitidelig— 
heder, J den catholſte Kirke forftaaer man derved ei faa 
meget Liigbegjengelſen felv ſom de højtidelige Sielemeſſer, 
der almindeligt nogle Uger efter læfeg over de Afdøde. 
Ved fornemme, ifær fyrftelige Perſoners Exequier opreije 
Jes tillige en Sørgeftilads, en hoitidelig Muſik opføres , 
Kirken behænges med Gort 2. 

Eril, en Straf, hvorved en Perfon nodes til af fore 
lade den Stad, den Provinds eller det Land, hvor han eps 
holdt fig ſom Statsmedlem, følgelig en borgerlig Bann 
eller politiſt Forviisning. De gamle Friftater erilerede ofte 
berømte Mænd paa den blotte Mistanke, at de kunde blive 
den republikanſke Frihed farlige, I dette Tilfælde var 
Exilet ingen Straf, men en Forſigtighedsregel. Ba by 
Tonifi Gril, fee, Hebræerog Joder. 

Exorcismus eret greſt Ord, fom betyder Be-z 
foærgelfe, ligefom erorcifere at befværge fornemmelig ons 
de Xander. J den gamle Kirke herffede den Mening aft 
viſſe Syge fornemmelig Vanvittige og Cvileptiffe, vare 
beſatte af onde Aander. Over flige læfte man Befværgels 
Jer for at uddrive Aanderne. Der gaves endog et eget 
Slags Perſoner Exorciſter, ſom udførte denne Forretning. 
Fra det tredie Aarhundred udbrededes denMening, at Hed= 
ninger og Heretiker vare befatte af onde Xander, og deraf 
kom det af Exorcismen nu blev forbundet med Daabshand— 
lingen, Og efterat Auguſtins Lære om Arveſynden hav— 
de fundet almindeligt Indpas, pleiede man fra det ste Aars 
hundred ogfaa af bruge den ved Barnedaab. Luther lod 
denne Skik vedblive 3; den reformeerte Kirke ophævede den 
tidligt, og felv blandt de lutherſte Geiftlige gaves der i det 
16de Aarhundred mange, fom misbilligede den. Desuagtet 
vedvarede den i den lutherſte Kirke til de nyere Tider, 
men man gav den en fornuftigere Betydning, og erklærede 
at den et fkulde betragtes fom en ond Aands Uddrivelſe, 
men fomen Erkjendelſe af den medfødte Fordarvelſe og 
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Forlssningens Nødvendighed. Desuagtet er det en upas⸗ 
ſende Skik, der giver Overtroen Næring, hvorfor den ogt 
nyere Tider næften overalt er afſtaffet. 

Eroterift (fe Cfoterif é). 

Erpanfion, Uditræfning, Udvidelſe; deraf Ex— 
panfivfraft Materiens Udvidelſeskraft, ifølge. hvilfen den 
fea fit Middelpunkt udſtræekker fig i Rummet, modſat Con— 
tractivfraft eller ſammentræakkende Kraft. 

Erperiment, fee, Erfaring og Phyſik. 

Erploraforeren 132 Fod lang Traad, hvis iſo⸗ 
leerte med fmaae Tinknapperforſynede Ender ere befeſtede 
ved en Stang over en Skorſteen eller ved Toppen af ef Træes 
Fra denne ledes en anden igjennem eg med Lak overtrytret 
Glasrori et Bærelfe, Ved Traaden i Varelſet findes en 
Electricitetsmagler, ved hvis Hjelp man fan iagttage den 
daglige Luftelectricitet. Opfinderen af dette Inſtrument 
er Beccaria. z 

Exploſion erenpludfelig og voldſom Udvidelſe 
af en elaſtiſt Materie, ſom virker til alle Retninger, gjen—⸗ 

nembryder de Hindringer, der forefindes paa de fvagefte 
Stæder og almindelig er ledfaget med et Knald. Krudtet, 
Knalguldet avle ved deres Antændelſe eller Opheden plud fe- 
lig en ſtor Mængde elaſtiſke Materier, ſom ftræbe voldſomt 
at udvide ſig. Ere diſſe Materier tillige indfluttede, faa 
driver den frembragte elaſtiſte flydende Materie Proppe— 
ne; ſom indſlutte den, ud med overordentlig Kraft, eller 
fylitter de Legemer ad , hvori den indeholdes, Paa 
flige Exploſtoner bercer Virkningen af alle. Skydegevor, 
Miner, Bomber?c. De Dampe, fom Heden frembringer 
af Bandet, ere ien hoi Grad elaſtiſtfe. Naar man derfor 
heder Vand i et tilffoppet Kar, faa virfe dille Dampe 
med en overordentlig ſtor Kraft paa Karrets Sider eller 
paa Proppen, ſom indflutter dem. 

ECErponent: kaldes i Mathematiken Forholdsviſe-⸗ 
ren, Rodangiveren. Raar nemlig en Sførrelfe cen eller 
flere Gange multipliceres med fig ſelb, faa fætter man iftes 
det for ligefaa mange Gange af gjentage Factoren, oventil 
ved høire Haand et mindre Tal, der tilfjendegiver, hvor 
ofte Gjentagelſen al ffee, Dette Tal kaldes Exponenten 
f Er gi 7204 

Expoſition, Sætten fra hinanden, bruges ifær 
i Skueſpil om Indledningen, der gjør Tilſtuerne bekjendte 



* 

J— 

Epr 349 

med Handlingens Oprindelſe, dens Gjenſtand og — 
Perſoner. (See Skueſpil.) 

Ertenfion, naturlig Udftræfning, Omfang. 

Eyt (Hubert og Johan van). Diſſe fo berømte nes 
derlandffe Malere, Stiftere af den nederlandføe Skole, 
hvis Zader og Soſter ligeledes med Held opofrede fig til . 
Kunſten, arbeidede for det mefte med hinanden og levede 
i den fuldfomnefte Enighed. Hubert døde 1426 i fig 6ode 
og Johan 1441 i fit 7ide Aar. Johan overgit fin" ældre 
Broder og man tilffriver ham, ſtjendt urigtigt Opfindelſen 
af Oliefarve, hvilfen han bragte paa nye i Gang og fore 
bedrede, Han afveeg fra den aldeles ideale Stiil øg be— 
gyndte at fremftille det Individuelle. Gent eiede mange 
af hans Malerier, — To Brødre af famme Navn C as 
fpar og Nicolas levede i Midten af det 17de Xarz 
hundred og udmaerkede fig fordeelagtigt ſom Bataillemalere. 

Eylau (Slag ved preufifé Eylau). I Krigene 1806 
og 1807 mellem Preufjen og Rusland paa den ene Side og 
Frankerig paa den anden, var Slaget ved. Eylau den 8 
Febr. 1807 eet af te blodigſte, men dog uafgjørende. Den 
ruſſiſte General Benningſen med 70000 Rufjer og et preusſiſk 
Hjelpecorps under, GeneralL'Eftocg kjempede her med ma— 
gelss Tapperhed imod Keiſer Napoleon, der ftod lige over 
for med 90000 Mand. For om muligt af befrie Kon—⸗ 
geriget Preuſſen fra de Franſke og kaſte dem hen imodWeich— 
ſelen, Havde Benningſen, ſom fulgte Kamenſky i Overcom⸗ 
mandoen, beſluttet at angribeLinien af de franſte Vinter— 
quarterer largs Øfterføen i Flanken. Men Fægtningerne 
ved Bergfried, Waterdorf, Deppen og Hof havde blot til 
Følge at de rusſiſte Tropper bleve trængte tilbage til pre us= 
ſiſt Eylau, om hvis Befiddelfe man fjæmpede med megen 
Haardnakkenhed den 7 Febr. til langt ud paa Natten. De 
Franſke bleve endelig Meſtre af Byen øg Ruſſerne traf 
jig i tre Colonner bag Eylau, hvor de bleve optagne af en 
fjerde friſt Diviſion. Begge fiendtlige Armeer ſtode hele 
Natten neppe tuſinde Skridt fra hinanden, Tidlig om 
Morgenen KI, 5 den 8de Febr, begyndte Slaget. "De Franz 
ſte føgte i Begyndelſen at kaſte den rusſiſtke hoire Flsi, 
hvorhen Marſchal Ney havde alerede Aftenen før far fig 
i Marſch for at omgaae den, ligeſom Davouſt havde ſam— 

me Henſigt med den venſtre Fløi. Men begge Manceuvrerne 
og Angreb faavelfom Angrebet paa Centrum vare frugtes— 
løfe. ZooRanoner kappedes paa begge Sider efter Ødelæggels 
fe, Endelig maatte dog den rusſiſte venſtre Floi trætte fig 
noget tilbage og Slaget fyntes alerede afgjort,.da General 
2'Eftocg med 5600 Preuſſer ankom fil den rusſiſte højre Fløi, 
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angreb de Franſke paa deres højre Flanke og drev dem ud 
af den brændende Landsby Kuſchitten. Ruſſerne fattede nyt 
Mod, og modfatte fig endnu Engang den forbauſede Fiens 
de: Ki gom Aftenen var der franffe Angreb gandſte tilbas 
gedrevet, dog havde ingen af Parterne feiret, Tabet var 
paa begge Sider overordentligt ſtort, ſtjendt forſtjelligt ef- 
fer de Franſtes og Ruffernes Beretninger, Efter Bens 
ningfens Beretning beløb Ruſſernes Tab fig til 6000 Døde 
og Blefferede, men det franſke til 12000 Døde og Blefferede 
og 1000 Fanger, hvorimod Rufferne efter franſt Beretning 
havde 7000 Døde, 16000. Saarede, 15000 Fangne og ſtulle 
have miftet 24KXanoner. Ingenſinde fægtedes der med ftørre 

Raſerie. Armeerne vare idet heftigſte Sandgemæng uns 
der det tykkeſte Sneefog; de Saarede kjempede endnu ligs 
gende paa Valpladſen Ved Midnat ophørte Blodbadet og 

Benningſen trak fig tilbage fra Valpladſen og tog ſitHoved— 
quarteer i Bartenſtein. De Franſte nødtes tre Dage efter 
Slaget til at forlade Pofitionen ved Eylau og træffe. fig 
bag Paffarge. — Eylau felv, hvis Hufe næften alle vare neds 
Wudte, blev flere Gange plyndret og næften gandſte odelagt. 
Indbyggerne døde af Hunger mellem de ubegravne rusſiſte 
og franffe Liig+ 
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F abel betyder i vidtlsftigere Forſtand det ſamme ſom 
Eventyr, Fortælling afen opdigtet Begivenhed. I Poeti— 
Ten tages Ordet ien dobbelt Betydning: man forftaaer 
nemlig ved Zabel i — og dramatijfe Digte Begivenhe— 
dernes Bæv (Sujet); ellers har en egen Digteart Navn af 
Kabel. Fil Forſtjel pleier man at falde denne den æfopis 
ſte Zabel, ogſaa Apolog. — Naar man taler om Fablen i 
epiſte og dramatiſte Digte, ſteer det i Modfætning af His 
ſtorien. Den ſidſte maa være troe… Begivenhederne 
maae følge ſaaledes paa hverandre og fremftilles ſaaledes 
Tom de wirÉelig ere. Maalet for Digterens Fremftilling 
er Sfjønhed, og efter dette Maal ordner han Begivenhe— 
derne. pan ffalei fremſtille det Virkelige men det muli— 
ge; ei fom det var, men fom det er Sandſynligt; ei med 
hiſtoriſt Troſkab, men med poetiſt Nødvendighed. Digte 
ren udelader hvad der ei veſentligt hører til det Hele, fora 
andrer og fætter til for bedre aft naae Yin Henſigt. Ogſaa 
det hiftorifÉ givne Stof bliver ſaaledes et Vært af hans 
Opfindelſe; han ffaber noget Nyt af det Gamle. Hvad 
enten Stoffet er laant af Hiſtorien ellev nyt opfundet unders 
kaſter Digteren det Lovene for den poetiffe Form. — Den 
æfopijfe Fabel eller Apologen regner man med Ret-til de 
didaktiſte Digte, Dén, er tillige et Slags Allegorie. Man 
fan faldeden en practiſk Leveviisdomsregel under eet af 
ben phyſiſte Verden taget Sindbillede. Den beſtaaer føl- 
"gelig af fo væfentlige Dele, Billedet og Anvendelſen eller 
den i Fabelen liagende Lærdom, ſom man med Uret hår kal⸗ 
def Moralen. Med Henfyn til dens Maal ligaer Fablen 
paa Grendſen mellem Poeſie og Proſa; fjelden er den reen 
poetifÉ og behager uden Henſyn til dens Beſtemmelſe. 
Elodius ſiger meget rigtig, den er en Oplivelfe af den døde 
Natur, Proſopoie. De gamle Fabeldigtere vare jevne og 
alvorlige i deres Fremftillelfesmaade; Lafontaine indfør- 
te Svøg i dem og falede t den ſelſkabelige Verdenstone; 
Leffing, Pfeffel o. a. blandede ben med Sao Fabelens 

a 
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Form kan iøvrigt være fortællende og dialogiſeret. I Rei— 
nede For har manen heel Fabel-Epos. 

FabiusMarimus (Quintus) med Tilnavnet 
Cundartor, Noleren, een af det gamle Moms ftørfte Feldt— 
herrer, reddede fit Fedreneland, da det efter det ulykkelige 
Slag ved Thraſymenus fyntes fin Undergang nær og Hans 
nibal med fin ſeierrrige Hær var i i Anmarſch mod. Hovedſta⸗ 
den. Fabius traadte ved denne Tid ſom Dictator i Spids 
fen af de romerſte Legioner og udfaftede den viſe Plan at 
undgaae enhver Træfuing, fvælfe og matte fin Fiende ved 
Marſcher og ved at trekke Krigen ud. Hannibal, ſom er⸗ 
kjendte hvor farlig Fiendens Plan var ham, lod Fabius 
fige for at opmuntre ham til Slag: ,, Hvis Fabius er en 
Taa ftor en Feldtherre, fom han vil vi ffal troe, faa ftige 
han ned paa Sletten og modtage det Slag, Jeg tilbyder 
ham,” Men Fabius fvarede ham koldt: „Hvis Hannibal 
er faa ſtor en Feldtherre fom han troer, faa tvinge ban mig 
til at antage det,”” Romerne, der vare utilfreds med hans 
lange Nolen: hvortil de ei faae Grunden og -fom de tydede 
falfé, kaldte Fabius filRom under Paaffud af bivaane et 
højtideligt Offer og overdrege Halvparten af Dictatorens 
Magt til hans Magifter Equitum, Minutius Felix, der 
var ligefaa forvoven ſon Fabius var forſigtig. Minutius 
var alerede falden iet Baghold, fom Hannibals havde ops 
ftillet og et Nederlag nær, da Fabius endnu fids nok ilede 
til og reddede ham. Gjennemtrængt af Taknemmelighed 
overgav Minutius Dictatoren igjen den hele Commando 
for af ham at lære at flaae og af ſeire. Da han var ble— 
ven enig med Hannibal om Løfepengene for de i Slaget ved 
Gannæ fangne Romere, men Senatet ei vilde antage dette 
Forlig, folgtehan fine Ciendomme for ei at bryde fit 
Ord og godtgjorde herved ligefaa meget fin ubeſtikkelige 
Redelighed ſom fan i Feldten havde bevirft fin Duelighed 
fom General, Han døde i Aaret 552 ien høi Alder. 

Fablius (Numerius, med Tilnavnet Victor) den 
ældfte romerſke Hiſtorieſtriver i Profa, forfattede greſte 
og latinſte Annaler. men er os fun bekjendt af Fragmenter. 
Han udøvede førft Malerfonften i Rom. 

Fabiers ogZabliaur, ſee franſt Poefie og 
Troubadours. 

Fabre d' Eglantine(Philippe-François-Nazaire) 
var fsot i Carcaſſonne den 28Dec, 1755, og valgte, ba Od⸗ 
ſelhed havde ftyrtet ham i Nød, Skueſpillerbanen. Men 
han gjorde liden Lykke; med mere Held gjorde han fine 
mangfoldige Kundſtaber gjeldende de Huſe, hvor han 
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havde Adgang, Han tegnede en miniature, fpillede for— 
ſtjellige Inſtrumenter, var Componiſt og Digter. Med 
diſſe Zalenter, hvoraf han dog ei befad noget i ud— 
mærtet høj Grad, var han faa heldig ei alene at behage 
Damerne men endog aandrige Mænd. Han vandt i Jeux 
floraux GBlomſterlegene) en Viinroſe (sglantine) fom var 
den førfte offentlige Priis for hans litteraire Arbeider og 
tjente ham ſiden fom Tilnavn. . Maaffee var det lykkets 
ham at udmærfe fig paa denne Mark, hvis ei hans £idens 
ſtabers Heftighed havde ſtyrtet ham ien Hvirvel af Ud⸗ 
Joævelfer, Hans urolige, renkefulde Aand kunde ei lade 
fig nøie med Muſernes fredelige £aurbær. Gom Deputeret 
i Nationalconventet deeltog han i de ivrige Jacobineres 
overdrevne Meninger, declamerede heftigt mod Financie— 
rer og Aagrere og, omenditjønt denBeſtyldning at han paa 
utilladelig Maade havde bragt en ſtor Formue til fig og le— 
vede i overdaadig Odſelhed, fynes af være ugrundet, Fan 
man dog ei paa lige Maade forfvare hans Opforſel i Stræte, 

"perioden, Man beſtylder ham for at have havt ſtor Deel i 
Septembermordene, da han paa denne Tid var General- 
ſekreteer i Suftitsminifteriet under Danton, Han fÉfal og 
have været Ophavsmand til hiint ſtrekkelige Dekret, der 
forbød af give nogen Englænder eller Hannoveraner Wars 
don, Fabre varvel fvag og ſmigrede fredfe det ſeirende 
Partie, men grufom af Letfindighed og iftand til ethvert 
Foretagende, hvorved der var Rigdom og Magt at vinde. 
Hang ſtore Jver ſtrekkede Robespierre, der ei forſomte af, 
udfinde en Grund for at ſtyrte ham. Saaledes blev han i 
April 1794 anktaget for at have forfalſket et Dekret og dømt 
til Døde. Hoiſt nedflagen beſteeg han Schafottet, efterat 
han i Feorveien havde udderit nogie af fine Haandſtrifter 
blandt de Zangne i det Haab ſaaledes at bringe dem til Ef— 
terverdenen. £yftipillet' Les Précepteurs ſta! paa denne 
Maade være bevaret, Det var Fabre d' Eglantine, ſom 
foreflog den nye Decimalcalender, men i fin Beretning 
Derom yttrede han envaafaldende Uvidenhed ei alene ide 
flefte "aftronomiffe Ideer, >men og i det latinſke Sprog. 
Dag fan han gjøre Fordring paa Navn af en talentfuld 
Digter. Hans dramatiſke Arbeider ere ſimple, aandrige 
og vel udtenkte, hans Characterer ere ſtarpt og kraftigen 
tegnede; Tendenſen ſtedſe moralff: Hans Stiil mangler 
Correcthed, da hans utiljftrættelige Kundffaber og den 
Hurtighed, hvormed han arbeidede, hindrede dens Fuld— 
kommenhed. Hans bedfte Lyſtſpil ere: Le Collaréral, Le 
Présomptueux ou Pheureux imaginaire, l'intrigue épiſtolaire, 
Philinte ou la ſuite du Mifantrope, les Précepteurs o. ſ. v. J 

Aaret 1802 er udkommet en Samling sn ga af alf hvad 
a2 
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han havde efterladt under Titel: Oeuvres mêlées et posthu- 
mes de Fabre d'Eglantine, 

Fabricius (Cajus) med Tilnavnet Luſcinus, 
et Mønfter paa Jammelromerſt Dyd, udmaerkede fig for— 
nemmelig ved fin Ufrygtſomhed, Afholdenhed, Retſtaffen— 
hed og Tapperhed. Efterat han havd? flaget flere af Rome 
Fiender ou beriget fit Fædrenelamnd med et ubyre Bytte, 
blev han ſendt til Kong Pyrrhus af Cpirus forat udløfe de 

fanane Romere. Pyrrhus vilde ved Foræringer vinde Fa— 
bricius, Hvis Fattigdom var ham-befjendt, men Fabricius 
afflog dem, uagtet man tilføiede, at man ei ſtulde forlange 
det mindſte Uædleafbam; ligefaa lidet lod han fig derpaa 
ſtrokke af en Elephant, fom Kongen havde opillet bag et 
Zæpypeog lod pludſelig rekke Snablen frem med et Brøl 
over Fabricius, Med Beundring lod Pyrrhus ham trage 
bort, og tillod de Fangne at begive fig til. Rom for at hels 
ligholde de indtræffende Saturnalier med der Lefte efter 
Feſten af vende filbage til deres Fangenſkab, hviltet de. og 
holdt. Pyrrhus blev fnart faa indtagen af sabricius. at 
han tilbød ham den førfte Plads i fit Rige, naar han efter 
fluttet Fred vilde fomme til ham, hvilket Zilbud Fabricius 
frimodig afſſog. Under fit Conſulat (475 a. u. C) aftvang 
han Pyrrhus nye Beundring ved af give ham den Efterret— 
ning af hans egen Livlegé javde tilbudet fig at fergiveham 
mød en Belonning af Romerne ogſendte ham tillige Brevet. 
Kongen ſtal ved. denne Leilighed have yttref at So'en lettes 
ve kunde bringes til at forlade fin Bane end Pyrrhus brin—⸗ 
ges fra Retferdighedens Vei. AF Taknemmelighed frigav 
han nu de romerſtke Fangne. — Samme Uar indtraf Sla— 
get ved Aſcotrum, hvori Pyrrhus vel ſeirede, men tabte 
den bedſte Deel af fin Armee og ſtal have udbrudt :" Vinder 
Jeg endnu en ſaadanSeier, er det ute med mig.” Pyrrhus 
modfog nu med Glæde Indbydelſen aft komme cover til Si— 
Cilien for derfra at forbrive Carthagerne. J Roms Xar 
478 bellædede Fabricius tilligemed Emilius Papus, med 
hvem han alerede to Gange havde været Conſul, Cenſor⸗ 
embedet og udftødte fom Cenſor, Cornelius Rufinus af Se— 
natet, fordi han eiede 1o Pund Sølvi Bordtoi.  Fabriciz 
us. døde faa fattig at det offentlige Sfarfammer maatte 
udſtyre hans Døttre. For at hædre ham blev der gjort en 
Unttagelfe fra de 12 Tavlers Love, fom forbode at begrave 
nogen i Byen, hvilket dog ſteedte med ham. 

Fabricius (Johan Albert) var: født i. Leipzig 
den rite Nov. 1668 og ber fiuderede han. Derpaa begav 
han ſig til fine Slegeninge i Hamburg, hvor han efter 
Vincent Flaccius's Død blev Profeffor i Veltalenheden. J 
Aaret 1719 tilbød Landgreven efHeſſenCaſſel ham det førfte 
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theologiſke Profeſſur Giefen og Superintenduret over de 
proteſtantiſte Menigheder i fine Lande,, Fabricius havde 
iſinde at modtage biffe glimrende Tilbud, men Magiftraten 
i Hamburg holdt ham ffadesløg for de tilbudte Fordele. 
Denne Velvillie holdt ham i Hamburg, hvor han døde den 
Zzdie April 1736 i en Alder af 68 Aar. Et Moönſter paa en 
fornuftig og gandrig Behandling af den graſte Litteratur 
er hans Bibliotheca græca, hvis Fuldførelfeden lærde Har⸗ 
les har paataget fig. Ci mindre brugbart er hars Biblio- 
rheca latina og Bibliotheca wedlæ et infimæ ætatis, ſamt 
Bibliogranhia antiquaria. Hans grundige og udbredte Kund— 
ſtaber bevife desuden hans Udgaver af Sextus Empiricus 
og hans Anmærkninger fil Dio Casſius. Han befad en 
utrolig Læsning og en uudtommelig Skat ifær af philotegitÉ 
Lærdom. Såørdåbh har ſtildret denne literairepolyhiſtors 
Levnet i fine Biographier (2det Sind S. 344 2C.) 

Fabrik kaldes et Varkſted eller en Indretning hvor 
Varer forfærdiges ved Hjelp af Ild og Hammer. Ved dene 
ne fidfte Beſtemmelſe adſtilles Fabrik fra Manufactur, 
Man figer derfor egentligſt Geverfabrik, Klodemanufac—⸗ 
tur; dog iagttager man ei altid den rigtige Grendſe 
mellem diſſe Bengvnelſer, "man bruger dem tit i Flæeng. 
Fabrikat erhvad der forfærdiges i en Fabrik. 

Facabe Falder man Udføden af en Bygning: en 
fritſtagende Bygning har fire, blandt hvile den er for— 
frinlig t, ved hvilken Hovedindgangen findes, Ved de fle— 
ſte Bygninger feer man et alle Siderne, ofteft Fun cen, den 
fom vender fil Gaden, derfor har man fortrinsviis faldet 
denne Side med Hovedindgangen Zacaden, Som et Vært 
af den ffjønne Bygningskunſt, maae den danne et Heett, 
hvis Deie have et ſtjont Forhold og én ſymmetriſt Stilling 
imod hinanden cgHarmonie i det Hele ; her maa fornemme— 
lig Bygningens Eharacteer viſe ſig. 

Facette, den rudeformig ſlebne Side, Spidſe eller 
Hjørne af et Glas eler Wdelſteen. ; 

Fac fimile kaldes en Copie, der i alle eiendomlige Træek 
ligner Originalhaandſtriften. Manpleier at levere flige i 
Kobberſtik af gamle Manuſtripter eller af berømte Mænds 
Skrift: i førfte Tilfælde, fordi Skrifttrokkenes Beſkaffen— 
hed beſtemmer deres Alder, men i ſidſte fordi man er til-= 
bøjelig til efter Lavaters og ahdres Mening at finde 
noget Characteriſtiſt i Haandſtriften. 

Factor er i Aritmetiken et Fol, fom man mutti: 
plicerer med et andet ; i Kjøbmandsvæfenet er det en Op, 
ſynsmand, Forſtander for en vis Handel, Fabrik, Manu; 
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factur eller et andet Foretagende f. Cr. en Biergvaerksfac⸗ 
for. Factorier falde Englænderne alle i Oſtindien veren— 
de Curopæerne filhørende Gontoirer, Factoriehandel, 
Commisſionshandel, kaar man for fremmed Regning ind— 
Fjøber og fælger Varer, modtager og forſender Penge og 
Varer, 

Factur (ital, fattura, fr, fadture)! Regning paa 
faadanne Varer, fom ere indfjøbte for en andens Conto, 
eller en Fortegnelſe paa Barer, fom en Factor fender fin 
Principal, en Commisfionær. fin Commitent eller den ene 
Kjøbmand den anden. 

Faculteter. De famtlige Videnſtaber, fom læs 
res ved Univerſiteter, ordnes efter fire Afdelinger eller Fas 
culteter, ſom opkom lidt efter lidt i følgende Orden: førft 
det philoſophiſte, dernæft det theologiffe, ſenere det juri— 
diſke og tilſidſt det medicinſte. Pave Gregor den gåde er 
den iſte ſom omtaler alle fire Faculteter. De forſte Lærere 
kaldtes Magiſtri og Lectores, førft fenere Profeſſores. Alle 
fil et Fecuitet hørende Profefforer danne Collegium facui- 
tatis, og de virkelige Aſſeſſorer hedde Facultiſter, ifær i det 
juridiſke Facultet Gaa ufuldlommen denne Inddeling er 
Har den dog vedligeholdt fig paa alle Univerſiteter. 

Fagot er etBlæfeinftrument, der nærmer fig Teno⸗ 
rens højere Toner og fordum brugtes fil af accompagnere 
Hoboen, hvorfor det og kaldtes Basfon de han gvis; nu 
er det ved flere Klapper ſaaledes forbedret at man og Fan 
ſpille Soloer paa det. Det danner fædvanligt Bafjen ved 
Harmonien af blæfende Inſtrumenter. Langt dybere ftaaer 
den ftærfere Quartfagot, hvoraf man nu betjener fig ved 
Feldtmuſik iftedet for den før brugelige Serpent. 

Fahrenheit (Daniel Gabriel) fra Danzig, var 
førft beftemt til Handelen, men hans Tilbsielighed drog 
ham til Phyſiken, fom han ftuderede med Iver. Han bes 
ſkjeftigede fig med at forfærdige Barometre og Thermome— 
fre og bragte der deri til en flor Fuldkommenhed. Sftedet 
for Biinfpiritus betjente han fig 1720 af Qvilfølv, hvorved 
Snftrumentet vandt betydeligt i Nøiagtighed, Han gik 
til Holland og England, hvor han døde 1740. Bi have af 
ham en Afhandling om Thermometret fom ban udgav 17246 
Om Indretningen af det Thermometer, fom har Navn af 
ham (fee Thermometer.) 

Fakir eller Senaſſey, er i Oftindien et Slags Tig— 
germunke, der forlade Verden og opofre fig fil Betragtnin— 
ger, De beftræbe fig forat vinde Anſeelſe blande Folket 

y 
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ved gruſom og tildeels latterlig Mishandling af deres Les 
gemer, Nogle vælte fig befrandig i Snavſet, andre holde 
en Arm faa længe ubevægelig i en vis Stilling inds 
fil den bliver ſtiv for ftedfe. Andre Holde Hænders 
ne faa længe ſemmentrykte i hinanden indtil Neglene 
vore ind i den flade Haand eg komme ud paa den anden Si— 
de; andre igjen dreie Unfigtet til Siden eller hefte Hinene 
faa længe paa Næfefpidfen indtil. de for ſtedſe beholde dens 
ne Retning. De tjemme og vafte fig afdrig og gløre Løfte 
om beftandig Fattigdom for at leve paa de fromme Troens 
des Bekoſtning. * 

Falconet (Ctienne) een af de dueligſte og færdes 
fte ;Billedhuggere i fin Tid, født i Canton Waadt' i 
Schweitz. Hans førfte Vært var hans Onkels den berømte 
Læge Camille Falconets Buͤſte. Paa hans udbredte Rygte 
blev han 1766 af Catharina 2den faldet til Petersburg for 
af forfærdige Peter den ſtores Sfatue til Heſt. Han udføre 
fe dette Vært med driftig Genialitet. Heſten, der ſynes 
med et Spring af fvinge fig op paa den uhyre Granitmags 
fe, der tjener den til Piedeftal og træder Misundelfens 
Slange under fine Fødder, hviler med hele fin Byrde paa 
begge Bagbenene og er fremſtillet med megen Lethed; lis 
gefom den hele Statue hører tildet fortræffeligfte, den nye— 
re Kunſt har at fremvife af dette Slags. Efterat han havs 
de anvendt neſten 12 Aar paa dette beundringsværdige 
Vært, vendte han tilbage til Paris og beſtjeftigede fig med 
fin Kunſt indfil fin Død 1791. Han. var dengang kongelig 
Billedhugger, Profeffor ved Pariſerakademiet og Wresmed— 
lem af Akademiet i St. Petersburg. Diderot, der ivrer 
jaa ſtrengt og eftertrykkeligt mod fin'Zids flette Smag, 
tildeler Falconet billig Roes. Efter hans Dom befad Fals 
conet ligefaa meget Genie fom Dannelfe, en fiin Smag og 
megen Gandhed i Udtrykket; fun dadler han, af Samtis 
diges Bifald gjaldt mere hos Falconet end Cfterverdenenis 
Roes. Han gjorde ei meget af de Gamle og componerede 
mere fom Maler end Billedhugger. Desuagtet hævede han 
fig langt over fin Tidsalder. Hans Skrifter udmarke fig 
ligefaa meget- ved Skaͤrpſindighed og Vid ſom ved heftig 
Lidenffabelighed. Btandt dem ere hans Réflexions fur la 
fculpture og hans Obſervations fur la ftatue de Marc-Aure- 
le er fur &autres ſujets relatifs aux beaux-arts, Man har fles 
re fuldſtendige Samlinger af hang Værter, 

Fald (Legemernes). Alle Legemer ftræbe, ifølge de— 
res Tyngde og ifølge Attrackionen imod Jordens Middel 
punkt. Virker denne Stræben frit fremkommer et Legemes 
Fald, opholdes den ved en Hindring, fremkommer Trykkenz 
er den tildeels ophævet og tildeels virkſom yttre Teyk os 
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Fald fig paa Engang. En Kugle fom bæres paa Haanden 
trykker; flippes den, falder den lodret ned.3 "Lagt paa en 
ſtjeb Flade ruller den ned, hvorved den tillige trykker Fla- 
den med en Deel af fin Kraft, Forhen fandt de meeſt vild— 
farende Foreſtillinger Sted i Henſeende til Lovene, hvoref⸗ 
ter Bedægelfen. ſteedte. Efter den ariſtoteliſte Phyſik for— 
holder Faldets Hurtighed hos forſtjellige Legemer ſomderes 
Vogt. Ifolge dette ſtulde et 10 Gange tungere Legeme 
falde ro Gange hurtigere end et To Gange lettere, Denne 
Vildfarelſe beſtreed alerede Galilei, paa der Tid han ftus 
derede i Piſa. Neppe var han bleven Lærer der for han 
offentlig erflærede fig imod denne og andre-Sætninger i den 

"peripatetiffe Philoſophie. Han beſteeg Kuppelen af det 
derværende høje Zaarn og lod Legemer af meget ulige Vægt 
falde ned, hvilke, naar deres Materier ei vare for meget 
forſtiellige Tæthed næften paa een Tid naaede Jordens 
Diſſe Forføg paadrog Galilei faa heftige Fiender, at han 
maatie foriade P:fa og antage en Lærerplads i Padua, 
Han beviſte fiden Rigtigheden af fin Sætning ved to Pen: 
duler, af lige Længde, men meget ulige Bægt, der desuag— 
fot fuldbragte deres Svingninger omtrent paa ſamme Tid. 
Til ligefaa vildfarende Foreftilingér havde den Jagttagel— 
je givet Anledning, af Faldets Hurtighed tiltager med 
Vejens Længde Ariſtotelikerne ſagde, at alletegemer havs 
de enindvortegSTræben efterFordensMiddelpuntt og haftes 
de faa meget mere, jo nærmere de kom den Andre forklare— 
deFaldets tiltagende Hurtighed af Luftens tiltagende Trykz 
i denne Henſeende var den almindelige Mening at Hurtigs 
heden tiltog i Forhold til det tilbagelagde Rum, at altfaa 
et Legeme, naar bet var faldet fem Favne havde faaet fem 
Gange faa ftor Hurtighed, fom ved Enden af den forſte 
Favn; en Mening, fom ved dens tilſyneladende Simpel: 
hed, dog indeholder noget Umueligt. Selv Galilei havde 
SMøie med at rive fig løs fra den, Men endetig lyttedes 
det hom at bevife dens Urigtighed, ved af beviſe af den ved 
Anvendelſen paa Legemernes Fald fireed mod fig felv, da 
deraf maatte følge at et Legeme faldt fem Faone i ſamme 
Tid [om det faldt een Favn. Derimod kom denne ſtarp⸗ 
findige Naturforſker paa den lykkelige og rigtige Tanke, at 
Hurtigheden ved Faldet maatte tage tili Forhold til den 
forløbne Tid, og vifte at, da Legemerne aldrig forlades af 
Tyngden og altfaa i ethvert Hieblik erholde et nyt Ind⸗ 
tryk af ſamme, der forbinder fig med Virkningen af den 
forvige, faa mane Hurtigheden, fom Tyngden meddeler é 
den førfte Tiddeel være enkelt, i den anden dobbelt, i den 
tredie tredobbelt og følgelig overhovedet forholde fig ſom 
den fra Faldets Begyndelſe forløbne Tid. Er Hur— 
tigheden i den førfte Tiddeel 1, faa bliver den i den 
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anden 4, i den 3die 9, i den fjerde 16, i den ste 
25 2C+ d i 

Fald ſtierm, (Varadjlte), et Skjerm af Taft oms 
trent 20 Fod i Gjennemfnit, ved vis Hjelp man langſomt 
Fan nedlade fig fra en vis side til Jordens Den er af 

ſtorſte Vigtighed for en Luftfeiler i det Øieblif hans Ballon 
Tommer i Fare. Blandard gjorde dermed det førfte lykke— 
lige Forføg i London 1785. Opfindelſen ſynes at tilhøre 
ham uagtet andre tilffrive den Etienne Montgolfier. Og⸗ 
faa Garnerin opfandt et eget Slags Faldſtjerm. 

Falerner-Viin, en gammelt italien Viin, Tom 
Romerne gjorde meget af og ſom ofte rofes af Horats. 
Den vorede i Falerner Diſtriktet i Campanien, nu Ter⸗ 
ra di Lavoro. 

Falk (Joh. Daniel) født i Danzig 1770, lever end⸗ 
nu fom hertugelig Legatiensraad i Weimar, Hans tidlig 
opvalte Lærebegjerlighed maatte kjempe mod ſtore Vanſtke— 
ligheder, thi hans Fader, fom var en fattig Parykmager, 
havde neppe ladet ham lære at læfe og ffrive før han brugs 
te ham ved fin Profeſſion øg føgte at undertrykke hans ſtore 
Zilbøielighed til at læfe, Men denne tiltog mere ved den 
Modftand, han fandt, og, da ingen mere lod ham faae Bo— 
ger, bragte han fine Sparepenge til Leiebibliotheket og læ-= 
fre Gellerts, Wielands, Leſſings ogAndres Værter, Dag og 
Mat, efterſom han fandt &eilighed. Ofte ftod han om Vins 
teren og læftfe under enLygte paaGaden, og, Naar man ſat⸗ 

te ham i Rette for hans lange Udebliven foregav han at 
han havde været hos fin Bedftefader. Denne var en Franſk—⸗ 
mand ved Navn Chalion og af ham lærte Falk Franſt. 
Med Aarene tiltog hans Ulyſt til fine Forretninger, der 
faa meget vanffeliggjorde ham Tilfredsſtillelſen af hang Eje» 
refte og eneſte Onſte og han fattede den Beflutning at for— 
lade fine Ferældres Huus og gaag til Sses for at forføge fin 
Lykke i fremmede Egne, Virkelig gav han fig paa Veien 
og vankede nogle Dage omkring i Skovene ved Weidfels 
minde 5 men da ingen Skipper vilde tage ham med, fordi 
hanei forſtod Engelſt, maatte han vende. tilbage. Mu 
arbeidede han fremfor. alf paa at afhjelpe denne Mangel 
og vendte fig derfor til en Sprogmeſter, fom tillod ham 
uden Betaling aft bivaane fine Collegier, Men Undvarel—⸗ 
Ten af alle Hjelpemidler hindrede ham ligefaa meget i af 
gjøre hurtige Fremſtridt fom hans fornemme og rige Med— 
deſciples Spot forbittrede ham denne Underviisning. Dog 
ſeirede hang Standhaftighed, og, da han Engang ned en 
Prøve endog erholdt Priſen, tiltrak han ſig ſin Lærers Op⸗ 

moerkſomhed og Deeltagelſe i den Grad, at denne bevægede 
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hans Forældre til at lade ham fiudere; Saaledes kom han 
i fit 100e Aar til Gymnafiet og lærte nu Latin og Greſt. 
Under den lærde Trendelenburgs Veiledning ſtuderede han 
nu de gamle Digtere og Profaifter, af Græterne fornemme— 
lig Homer, Ariſtebhanes øg Lucian, Men han manglede 
ei alene de nødvendige Bøger, han maatte endog daglig 
meddele Underviisning 5 til 7 Timer for at faae fit Ophold 
og kunde blot anvende Nætterne til fise Studeringer. Den 
Svæltelfe, der fulgte paa en flig unaturlig Anſtræengelſe 
jøgie han at rande Bod paa ved kunſtige Vekkelſesmidler, 
hoorved han ſtadede ſin Sundhed. Efter i 6 Aar at have 
beføgt Danzigs Gymnafium, gik han til Halle, hvor han 
uddannede ſig ved Underviisning af og Omgang med Wolf, 
Forſter, Klein og Andre. 1793 forlod han Halle og begav 
fig til Weimar, va han foretrak Privatlivets Uafhængig-= 
hed, I Aaret 1806 havde han ved te Franſtes Indmarfd) 
Leilighed til at gjere Staden Weimar væfentlige Tjeneſter, 
hvilte Hertugen belønnede ved aft udnævne ham til Legati-z 
ongraad og tilftaae ham en beſtemt Gage: Fall traadde 
nu forſt op fom Satiriker og blev af Wieland felv indført 
paaen Maade, der vakte te ftørfte Forventninger. Man 
haabede og forlangte intet mindre end at fee Lucian og 
Juvenal, Rabelais eg Swift, Fort alle den nyere og ældre 
Tids ſatiriſte ander leve op i ham, Virkelig vare og 
hans førfte Catirer Gravenei Kom 2c: rige paa 
træffende Vid, men de alt for ftore Forventninger ſtadede 
ham. Man fandt af diffe ei opfyldtes og Varmen for ham 
aftjøledes lidt efter lidt. Dette var og Aarſagen, hvorfor 
Falk fluttede fin Taſchenbuch fir Freunde des Witzes und 
der Satire, fom han havde begyndt 1797, med den fyvende 
Aargang. Derimod udgav han 1804 en Samling af -fmaae 
Satirer og Fortællinger, hvori findes meget godt. Desu— 
den har han forføgt fig i dramatiſte Arbeider, hvortil høre 
hans Prometheus, hans Amphitryo. — Han har og las 
det trykke adſtillige [maae Afhandlinger over Poeſie og 
Kunft 1803. 

TFalfejagt, en Fuglejagt, hvorved man fanger 
Fuglene ved dertil afrettede Falke. Denne Maade at jage 
paa er meget gammel og alerede i Brug hos Indianer og 
(Sræfer. I Middelalderen hørte den til Fyrfternes og 
AtelsmænbenegHovedfornøielfer og var underkaſtet egne Los 
ve og Regler. Fallen, hvis Hoved var bedekket med en 
Hue, blev af Falfeneren baaren paa Haanden. Bifte fig 
et Bytte, tog han Huen fra Oinene, og paa Øiebliftet 
hævede Falken fig i Luften, greb fit Bytte og vendte: efter 
Jegeryes Lokken tilbage dermed. De hvide Falke anſages 
blandt alle for de ſtjenneſte og ædlefte. De vare den koſte⸗ 



Sal 361 
ligfte Forering, en Vaſal kunde gjøre fin Lehnsherre og 
man pleiede af pryde dem med gyldne Ringe. 

Falflandsøerne ere en Gruppe af fø, ſtore og 
adſkillige ſmage Øer; H. for Patagonien i Sydamerika uns 
der 62 — 68" V. £. fra Paris og 51 — 529 30' S. B+ 
Begge de ſtorre Øer adſtilles ved Falklandscanalen eller 
Carlislefundet. Den Førfte, der faae bem, var Amerigo 
Veſpucci paa hans Reife i Aaret 1502, Efter ham kom 
hyppig Englændere derhen. Ogſaa en hollandſt Soefaren— 
de Sebald de Wert kom 1598 til diffe Egne og kaldte Pers 
ne efter fig Sebaldinerne. Daben engelffe Admiral Strong 
i Aaret 1689 førft gjennemfeilede Strædet, ſom adſkiller 
begge Hovedserne, gav han dette Navn af fin Patron Lord 
Falkland, og denne Benævnelfe blev fiden udſtrakt til alle 
Herne. J den ſpanſte Succesſionskrig bleve Øerne bes 
mærkede af franſte Soefarende fra St. Malo og erholdt af 
dem Navnet Malouiner, ſom Franſte og Spanier endnu gi— 
we dem. J Aaret 1754 anlagdes en Colonie paa den øfte 
Liafte Øe af Verdensomſeileren Bougainville, ; Den blev 
kaldet Port Louis og lykkedes femmelig vel; men tre Aar 
efter folgte Frankerig Øen til Spanien for omtrent 600000 
Livres, Port Louis fif nu Navnet Puerto de Solidad 
(Cenfomhedens Havn). Paa famme Tid tænkte Englæn- 
derne paa ef! Etabliſſement her for. at ffaffe deres Skibs— 
fart fil Sydhavet mere Sikkerhed og Beqvemmelighed, og 
i Aaret 1765 ankom Commodore Byron dertil og tog Øen t 
Befiddelfe i fin Konges Nuvn uden at Fjende Frankerigs 
tidligere Ret.  |Strar idet følgende Aar vifte Capt. Macs 
bride fig med Fregatten Jaſon, lod opreife et fra England 
medbragt Blokhuus ved en rummelig Bugt og lagte Gruns 
den til en Colonie, fom til re for Lord Egmont ſom ifær 

: havde drevet paa denne Expedition blev faldet Vort. Eg⸗ 
mont, Derpaa omfeilede Macbride en og blev. meget 
forbaufet over at finde en franft Befætning i Fort Louis, 
hvis Zilværelfe han et kjendte. Imidlertid fom Salget 
til Gpanien iftand, og i Aaret 1769 fandt Cap. Hunt, 
dengang engelff Commandant i Egmont, en fpan ft — 
ning i Port Louis. Man proteſterede fra begge Sider, 
men imedens Hunt berettede Sagen vifte fig pludfelig 5 
ſpanſke Fregatter med 16 til 1700 Mand Landtrepper før 
Port Egmont og tvang Englænderne til af drage bort. 
Denne Zildragelfe truede med et Brud mellem Spanien og 
England ; dog blev Sagen ved Frankerigs Mægling foriigt 
1771 faaledes, at England ſtulde igjen erholde den veftlige 
Oe og Port Egmont, Spanien derimod fÉulde blive i Be— 
fiddelfe af den øftlige Ze. Begge 'cpgave imidlertid ei 
længe efter frivillig Befiddelfen, thi diffe af Klipper og 
Zørv beſtagende Øer ere et elendigt Opholdsſted for Menne— 
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ſker, der Eun for Hvalfiſkefangſten nu opholde fig der en Fort 
Tid. 

Falliment kaldes en Skyldners conteſterede In⸗ 
ſolvens og kaldes Banquerot, naar den foranlediges ved 
megen Efterladenhed eller Bedrag. Den er en Hovedgjens 
ſtand for alle Handelsiegislationer. Henſigten af Concurs— 
proceduren er for det Forſte Berigtigelfe af den active og 
paſſive Maſſe og dernæft ſammes rigtigeFordeling. At beg=” 
ge Dele kunne ſtee faa hurtigt fom muligt fororer Sagens 
Matur, fornemmelig ved et merkantilſtECreditveſen. Efter de 
franffetove maa Fallenten inden 3 Dage fra han. har ophørt 
at betale angive fin. Inſolvens for Handelsretten, ſom ſtrax 
lader hans Boe forfegle og utnævner en Commiſſar og nog=- 
le Agenter og fætter Fallenten enten i Tængfel eller under 
Bevogtiing, hvis han et iForveien har ſtaffet fig et fal- 
vum Conductum. Diffe Forfald opflaaes offentlig og inés 
rykkes i Aviſerne. Comiffaren og Agenterne drive nu Pro—⸗ 
ceduren og de fidfte beſtyre Fallentens Forretninger. Han 
maa inden 24 Zimer efter deres Embedes Tiltrédelſe over— 
give vem en Bilans. Agenterne, hvis proviſoriſte Em— 
bedsforelſe ei maa vare længer end 14 Dage, overgive ders 
paa Biianfea til Commiſſaren, fom inden tre Dage opſet— 
feren Fortegnelſe paa Creditererne og ſammenkalder diſſe 
v.d Breve og i de offentlige Blade Creditorerne maae nu 
forſamle fig paa beftemt Tid og Sted i Comiſſairens Noervo⸗ 
relſe og overrekke denne en Lifte , der indeholder tre Gan— 

ge faa mange Mavne, fom der efter deres Mening bør uds 
nævnes probiſerifke Curatorer i Maſſen, og disfe udnævs 
nes efter denne Lifte af Handelsretten. J de næfte 24 Fis 
mer efter de proviſoriſte Curatorerg Udnævnelfe nedlægge 
Agenterne deres Forretninger og aflægge Curatorerne 
Regnſtab, hvorpaa diffe tage Creditvæfenets Beftyrelfe 
pia fig. De mage inden 8 Dage fra deres Embeds Zils 
frædelfe indgive fil Politiesvrigheden en pragmatiſt Over= 
figt over Exeditveſenet. Alle indkommende Penge lægges 
nu ten Caſſe med en dobbelt Laas, hvortil den æ'dfte Cu⸗ 
tator har den ene Nøgle ogen af Commiſſaren valgt Credis 
tov den anden,  $ver Uge faaerGommifjaren etüdtog af 
Greditvæfenets Caffetilftand, for hvis Udfættelfe han maae 
førge. Curatorerne ſtulle indtrive alle Activa og filtre 
dem ; derfor ufortøvet give alle Creditorerne Efterretning 
at deinden 0 Dage maae indfinde fig enten perſonlig eler 
v:dVefuldmægtigede hosCuratorerne og liqvidere in qualiet 
guanto, indgive Beviſerye eller nedlægge famme i Handelss 
rettens Cancellie. Liquidationen ſteer mundtlig mellem 
Creditorerge og Curatorerne inden 14 Dage efter hiin 
Friſt af 40 Dage, hvorved enhver Treditor Fan gjøre fine 

" Bemærininger og Indvendinger. Efter paafulgt Drøftel- 
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"fe inden 8 Dage maa enhver Creditor for Commiſſaren af- 
lægge en Eed at hans Fordring er fand og rigtig. Hans 
delsretten afgior om der ſtal føres Beviis ved omtviſtede 
Fordringer. Efter Forløb af den for Fordringernes Veris 
fication faſtſatte Friſt, optegner Curotorerne de udeblevne 
Ereditorer. Handelsretten beſtemmer nu en nye Friſt for 
Verificationen, der beſtemmes efter Fraſtanden af de Cre—⸗ 
ditorers Opholdsſted ſom ei have indfundet fig; ſaaledes af 
der tegnes gen Dag for hver Afſtand af z Mile. Eredito— 
ret paa Sortita, paa Elba, iEngland eller andre til Frans 
kerig grænofende Stater faae to Maaneder ; 2) i andre 
europæijte Stater 4 Maaneter ; 3) uden for. Curopd paa 
denne Side det gode Haabs Forbjerg 6 Maaneder 3 4) paa 
hiin Side Cap eet Mar. Efter Forløb af denne Friſt 
udelukkes te udebleone Creditører fra Diſtribution, dog 
ſtager det dem frit for ar indkomme lige til den fidfte Dis 
ſtribution og tage Deel i den ſidſte Dividende, omendſtjondt 
de foregaaende ere fabte for bem. Tre Dage efter den 
faſtſatte Frifts Udløb kaldes de retmæsfig erkjendte Credi— 
torer fam men af Guraforerne, og man forelægger dem i 
Commisſarens Nærværelfe Creditveſenets Zilftant, Der— 
paa ſtrides ftil4ccord, ſom dog ei kan ſuttes, naar der er 
Præfumtion om Banquerot. Den, ſom er imodAccorden, 
maae inden en Nodfriſt af 8 Dage angive fine Indvendin— 
ger for Curatorerne. Accorden maae retligt betræftes. og 
retablerer Fallenten i fin Qualitet fom Kjøbmand. Kom— 
mer ingen Accord iftand, maage de forfamlede Creditorer 
efter perſonlig Stemmefleerhed udnævne definitive Guras 
torer og en Cafferer, fom maanedlig giverCommiſſaren en 
Overſigt over Creditveſenet og Caſſebeholdningen. Com— 
miſſaren beſtemmer derefter Diſtributionen og Dibidendet. 
For den ſidſte Oiſtribution ſammenkaldes Creditorerne un— 
der Commiſſarens Forlæde og det ſidſte Regnſkab aflægges 

… af Giratorerne — Den ſimple Banqueroteur : den fom 
blot overbevifes om Efterladenhed, bliver ftraffet med 
Xængfel, ei under een Maaned og ei over fo Aar. Den be⸗ 
dragerſte Bangveroteur dommes paa beftemt Tid til offent» 
lige Arbeider (travaux forcés). Efter ældre franſte Love blev 
Fallenten dønt til at bære en grøn Hue (bonnet verd). 
Efterlengelſke Love gives fun Falliment i Ordets levmæsfige 
Betydning 3 og der ere viffe Handlinger (Ads of bankrupt- 
cy) beftemte, der giver en Creditor Ret til at erklere fin 
Skyldner for infolvent. Dertil hører Skyldnerens Flugt 
fra England, naar han lader fig nægte hjemme. En Cre— 
ditor, fom vil bringe fin Debitor til Falliment, Maa bevis 
fe Rigtigheden af fin Fordring, at Debitor er en Handels— 
mand og, aften Act of bankruptcy er forhaanden for at faae 
en Comiſſion bragt tilveie hos Lord Chancellor, Gjelden 
"maa i def mindſte være 100 Pd,, naar een Creditor, 150, 

1 * 

— 
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naar fø og 200 Pund, naar flere Creditorer forlange en 
Commisfion, Lord Chancellor nedſetter derpaa en. Co—⸗ 
misſion, fom tager alleſSkyldnernesEffecter iBeſlag og un— 
derſoger om der fan erklæres Fallit. Umiddelbart efter 
denne Erklering ſammenkalde Commiſſarerne Creditorerne 
(i gondon i Guildhall) og ſtride til Curatcrernes Valg, 
hvilte tages mellem Creditorerne, dog fun af dem fom have 
Io Pund eller-mere tilgode. Curatorerne maae fire Maas 
neder efter sg inden 12 Maaneder fra Commisſionens Neds 
fættelfe andrage et Dividende i Aviſerne og inden 18 Maas 
neder foretageſet andet Dividende, i hvilken Tid de Cre— 
ditorer, ſom endnu melde fig, kunne antages. Debitor 
maae fra den Tid, hans Falliment er erflæret og indtil en, 
vis Zid overgive fig til Commiſſarierne og undertafte fig 
det ftrengefte Forhør. Findes hans Angivelſe fro øg 
han felv uden Bedrag, fan han efter det fidfte Forhør faae 
et Certificat af alle fine Skyldnere og begynde fine Forret— 
ninger paa nye. Dette Certificat behøver til fin Gyldig— 
hed at ? uféreditorerne, der ei have under 20 Pun& at for— 

- "dre, have undertegnet deres Conſens, at Curatorerne haz 
ve tiltraadt def og Lord Chancellor befræftet det. Uden 
et ſaadant Certificat erFalliten uretmæsfig (uncertificated). 
J Holland fandtes fra 1643 i Amſterdam og andre holland 
ſke Handelsſteeder en færdeles Concursret, beſtagende halv 
af Juriſter åg halv af Kjøbmænd, ſom ſamledes fo Gange 
om Ugen for at afgjøre de løbende Bankerotſager. Denne 
Met deputerer fo Commiffarier, en Kjøbmand og en Juriſt 
til Creditveſenets Direction ; diffe begive fig tilligemed en 
Sekreteer til Fallenten, forfegle, tage Bøgerne til fig >2c. 
Mæfte Dag falde de de tilftædeværende Creditorer fammen 
og opfætte en Beretning derom ſaavel ſom omCreditorernes 
følgende Forfamlinger. Nu udnævnes fo eller fre Credi— 
torer for at forſikre fig Fallentens Effecter, adminiſtrere 
dem og bringe demytil Liquidation, Fra nu af har Fallenten 
Tid en Maaned at forelægge fine Creditorer en Accord , 
hvilken beljendtgjøres de inds og udenlandſte Creditorer af 
Commisfarierne. Haren Creditor noget herimod maae 
han driftig anføre det," Skal der tages noget Henſyn ders 

fil maa han enten være en Hovedcreditor, fom har $- eller 

% at fordre eller i bet mindfte to Creditorer, ſom i det 
mindſte have S at fordre hver. Kommer ingen Accord i 

Stand bliver Fallenten af Commiſſarierne erflæret for ins, 

folvent, hans. Maſſe bragt til Curatelet, hvorpaa Curas 

forer antages, ſom ved en Bogholders Hjelp ſtride til Li⸗ 
quidation, Curatorerne berigtige nu Maffen og diſtribue⸗ 

re famme; dog maa det ſidſte Dividende være berigtiget 18 

Maaneder efter Curatelets Erkjendelſe. Erflæres Fallen⸗ 

ten uden Skyld fan han erholde et Certificat og retableres 

i fin forrige Stand. 

EL nal 
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Falſarius, Cen, der begaaeret Falſum, en be—⸗ 

dragerſk Forfalffning til Stade for en Tredie f. Ex. efters 
ligner underſtrifter, forfalſter Documenter 20. 

Falſk kalder man almindeligt det der ſynes at ve⸗ 
re hvad det dog ikke er og ſaaledes bedrager ved ſit Skin. 
Hvor defte Skin frembringes med Henſigt, der er Bedrag 
altid Maalet. Falſthed i moralfé Betydning er modfat 
Dprigtighed, og er ſom Laft den til Færdighed blevne Be⸗ 
ftræbelfe, ved fine Yttringer at beſtemme andre til en ufand 
Foreſtilling om fine Egenſtaber, Handlinger, Tenkemaade, 
Foleiſe og Forhold. I alle diffe Tilfælde er det Falſke 
modſat det Sande, ofte bruges det dog blot iſtedet for det 
Urigtige og det er vel næften overalt Tilfeldet hvor man 
omtaler det Falffe i det Æfthetiffe og Logiſte, ſom falſt 
Bom, falfé Vid 2c.3 Muſiken bruger man Udtrykket Falſt 
i fre Betydninger: 1) naar en Tone ei intoneres reent; 
2) maar der er en Feil ved Intervallernes Fortſtriden, 3) 
Jom Predikat for den lavere fatte Quinte. 

Falſktt Lys (Faux jour) et Kunſtudtryk i Malez 
riet Magret Malerie ſtilles fanlebes at Lyſet falter paa 
det fra en anden Side end den, fra hvilken Maleren lader 
Belysningen gaae ud, eller naar en blændende Glands ud— 
breder fig derover og hindrer Gjenſtandenes tydelige Stjel— 
nen, figer man, at Maleriet ſtager i er falfft Lys. Det 
følger af fig ſelv, af det herved taber meget af ſin Virkning. 

Fama Rygtets Gudinde, var en Datter af Jorden, 
ſom hevnede fig ved hendes Frembringelſe paa Guderne for 
fine Sønners Giganternes Mord, Den ſaakſomme Fama 
bekjendtgiorde Gudernes Daarligheder, Hun afbildes 
med Vinger; videre ti:ffriver man hende ligefaa mange 
Hine, Hren og Tunger ſom Fiedre, at hun om Natten 
gjennemflyver Verden og om Dagen nedſtuer fra høie Taar⸗ 
ne og Tage, at hun i Begyndelſen var lile, men vorte i 
fit. Løb ꝛc. 

Fanal Faldes 1) overhovedet enhver Sid, fom uns 
derholdes om Natten paa høie Zaarne og Bjerge, vel og 
ved Indløbet filen Havn eller ved Kyſterne for af fjene til. 
Signal. Dernæft faldes 2) faaledes et Fyrtaarn for Søe: 
farende (Pharus); og endelig 3) paa Sfibene en for 
Skibslaterne, fom er anbragt paa Bagdelen af Skibet el⸗ 
ler Maſtkurven. 

Fanatismus eler Fanaticismus er 
Gværmerie i religisſe Meninger, en Vildfarelſe hos Men— 
neffer, der i dereg Dom om Gud og de guddommelige Zing 



3266 San 

ei følge Fornuften og Skriften, men deres Indbildninger 
og Følelfer og af ſamme henrives til raſende og forfølgens= 
de Religionsiver, hvilken man fornemmelig Falder Fana— 
tismus. Undertiden bruges og Ordene Fanatismus, Fa 
natiker og FanatifÉ om andre Sværmerier -og Sværmere, 
fom yttre fia medHeftighed. Der gives forſtjelligeUrter og 
Grader i Fanatismus efter Meningernes Forkjeliabed + 

Hvorfra den gaaer ud og efter den ſtorre eller mindre Styr⸗— 
Fe, hvormed Phantaſien virker, En egen Art Fanatismus 
er den, naar Cen troer at faae i Forbindelfe med højere 
Veſener va følt deres Indflydelfe. Snart troer Fanati— 
feren af omgages med. Engle eller de Afdødes Sjele, ſnart 
bilder han fig ind at ſtue Jeſus og Gud ſels med legemlige 
Oine, fnart kiemper han med onde Mander, fnart føler han 
fig henſat i uudfigelig Henrykkelſe. De Trok, ſem das 
racterijere Fanatiferen ere en glødende Indbildningskraft 
forbunden med'en dyb og inderlig Folelſe, ſtolt Foragt for 
dem, der ei. kunne følge hans Phantafies driſtige 
Sving, haardnakket Paaftaaenhed, - fordi. Beviſer intet 
formaae over ham, Foragt for Lærdom og -møifommelig 
Granfen, ofte en blid Sielsroe , der gjør ham indta— 
gende øg elffværdig, men og ofte Infoleranfe og For— 
folgelſesſyge. | g 

Fandango engammel Nationaldands i- Spaniz 

en, hvor den ffær paa Landet dandſes med. Sfjønhed og 
Ynde. . Den ſtrider frem fra en eensformig til en levende 
Bevægelle, der ryſter hele Legemet. Takten dertil marke— 
tes med Caſtagnetter. 

Fanfare, et lille for det Militaire beſtemt Tore: 

ſtykke for Trompeter og Pauker, altfaa et larmende Stykke 

(deraf udtrykket Fanfaron Praler og Fanfaronade Prale— 

rie). Saaledes kaldes og hos os fmaae ved Jagten indfor— 

te Toneſtykker for to porn af munter Bevagelſe. 

Fantaſie, Fantom, fee Ph. 

Farao og Faro eller Phara o, et Hafard- 
ſpil, ved hvilket Cen Holder Bank og de øvrige udfætte 

Penge (punctere) paa felvvalgte Kortblad. Banqueuren 

har et fuldftændigt Spil Kort i Haanden og kaſter fo Kort 
op efter hinanden, det ene til højre Haand og det andet til 

venfire Haand. Er det førfte Kort eet af dem hvorpaa de 

Medſpillende (Pointeurs) have fat, faa vinder han de der- 

paa ftaaende Penge: er bet det andet Kort maa— han be⸗ 

tale tilden, der har fat paa det. Ikke ſielden lader den 

Spillende fin Gevinſt ſtage og lader den ſtige til det dobbelte 

V 
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Tredobbelte og Serdobbelte. Farao horer i de fleſte Sta⸗ 
ter til de forbudne Spil. See Haſardſpil. 

Farce (Farſe) et Lyftfpil, hvis Henſigt blot er åt vekke 
Latter. Det lavt Comiſte herſker dert og mange Nationer 
have egne ftaaende Characterer for Farcen, faaledes have 
Spanierne Gracioſo, Gallego, SItalienetne Arlechino, 
Scaramuz o. A., Tydſterne Hanswurſt. Udtrykket Far— 
fe kommer af der italienſte Farfa og dette af det latinſtke 
farfum (ftopvet) og betyder egentlig en Blanding af alle 
Slags. Leſſing vil at man ſtal fÉrive Ordet Farfe for 
at vilje detertaget af det Italienſke og ei Farce ſom Franſtk⸗ 
mændene, der ogfaa hive det fra Italienerne. Adelung 
bemærfer at Farſa i Middelalderen var ef Slags Sang, 
der blev affjunget mellem Bennerne. Deraf funde man 
flutte at dette Ords eprindelige Betydning, anvendt paa 
Comoedien, funde være det famme fom Intermezzo, Mel—⸗ 
lemſpil. Efter Provencalen Abbed Paolo Bernardys 
Mening fÉulde det udledes af en provengalſt Ret Farſum. 

Farinell i (Carlo Broſchi) en udmærket Virtuos, 
der ved fit fjeldne Talent erhvervede fig Moes fom den fuld— 
komneſte Sanger ei alene fra forrige Aarhundred, men for 
alle Tider, var født i Neapel. den 24 Jan. 1705. Hang 
Faber undervifte ham i Muſikens førfte Elementer; der— 
paa nød han Porporas Veiledning og fulgte ham paa ad— 
ſtillige Reiſer. Gan var 17 Yar gammel, da han begav 
ſig filRom og indlod fig i Veddeſtrid med en berømt Virtuos 
paa Trompette. Begge Medbeilere opbode i denne. ſom 
det ſyntes faa ulige Kamp deres hele Talent, men Faria 
nelli begyndte, da hans Modſtander alerede forſtummede, 
ſin Sang paa nye med faa megen Kraft og Ynde og udførte 
den med faa jfarpe Toner, at hans Gtemme ſyntes aft over» 
firge ale Mutighedens Grændfer og vandt Priſen. Kort 
derpaa gif han til Bologna for af høre Bernacchi dengang 
Staliens forſte Sanger. Han erholdt Underviisning af 
ham. Aar1723 reiſte han tilBenedig og derfra tilWien, hvor 
Keiſer Carl 6 hædrede ham med fin.Godhed og overøfte ham 
med Bevifer paa ſamme. Den ſamme Keiſer ſagde Ena 
gangtilham, at han vel ved fin Stemmes Omfang og 
Skjenhed vakte Beundring, men at det og ſtod til-ham 
at røre og intereſſere, hvis han vilde lægge fig efter en me— 
re naturlig Sang. Farinelli nyttede denne Erindring og 
fortryllede fiden fine Tilhsrere ligefaa meget fom han over— 
raffede dem, - Da Porpora 1734 førte et TheaterfelfÉab til 
London, kaldte han Farinelli til fig, og denne tiltrat fig 
Taaledes Publikum ved fin uforlignelige Gang at Håndel, 

der fiod i Spidſen for et andet Selffab en opbød alle 
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fit Genies Sjelpemidler for at hindre dettes Oples ning. 
Laborde indeftaaer for Sandheden af følgende Anecdote. 
Senefino og Farinelli vare begge paa ſamme Zid i England 
men engagerede ved fo forfÉjelige Theatre, og, da de fteds 
fe fang paa ſamme Dage, havde de ei Leilighed til at høre 
hinanden. Gt Zilfætde førte bem Engang ſammen. Se— 
nejino ſtulde foreftille en blodterſtig Tyran, Farinelli en 
ulykkelig i Lenker fmægtende Helt. Men Farinellis førfte 
Arie blødgiorde den grufomme Tyrans haarde Hjerte ſaale— 
des, at Seneſino, forglemmende fin Rolles Characteer, ſtyr⸗ 
fode fig i hansArme for henrykt at trykke ham til fit Bryft. 
Man anflog hans Indkomſter til 5000 Pund Sterling. 
Aar 1737 gif han til Frankerig og opholdt fig nogen Tid i 
paris. Han fang for Kongen, der forærede ham fit rigt 
med Diamanter indfatrede Portrait og 500 Louisd'orer. 
Omendføjøndt de Franffe dengang endnu ingen Smag 
fandt i den italienſte Muſik, faa behagede denne frere San— 
ger dog almindeligt. Fra Frankerig gif han til Spanien 
hvor Hoffet engagerte ham meden Beſoldning af 40000 Livs 
res. Jhele ro Aar fang han hver Aften for Phi. ip sie og 
Dronning Clifsoeth. Da denne Fyrfte var henfunten i en 
dyb Metantolie, ter bragte ham til at forſomme alle Forz 

retninger, forføgte Dronningen Mufifens Magt for at hel: 

brede ham, Hun lod hemmelig foranftalte en Concert tæt 
ved Kongene Varelſe, og Farinelli fang pludfelig een af fine 
ſtjsnneſte Arier. Kongen blev heftig tørt herorer. Ved 
Glutningen af den anden Arie kaldte han Virtuofen fil fig 
og ſpurgte ham hvad Belonning ban forlangte og fvoer at 
ville tilftfaae ham alt. Farinelli bad Kongen, at lade fig 
barbere og gaae i Confeilet, Fra dette Dieblik blev man 
iſtand til af anvende Lægemidler mod Kongens Sysdom, 
og Farinelli havde hele Æren for hans Helbredelfe. Dette 
var Grunden fil hang uindſtrenkede WYndeft. Han blev 
førfte Minifter og Ridder af Calatravaordenen men for— 
glemte ei at han forhen havde været Sanger. Ders 
rerne ved Hoffet funde aldrig bevirfe at han fatte fig 
ved deres Taffel. Paa hans virkelig ædelmonige og vife 
Maadehold giver følaente Anecdote talende Beviis. 
Fa han Engang begav fig til Konaené VWæterlfe, ſagde en 
Garderofficier til en anden, fom havde Tjeneſte. „Eres⸗ 
beviigninger regne ned paa en uſſel Theaterhelt og Jeg ſom 
hartjent i 30 dar er uten Belonning. Farinelli beklage— 
de fig hos Kongen, at han forfømte fine Tjenere, o 
Kongen lød undertegne et Patent, ſom han overgav ti 
Officieren med te Ord : „Jeg hørte dem nylig fige at de 
havde tjent i Zouar 3. de havde Uret i at føle til, uden Be— 
lønning. Et ikke mindre dbarackeriſtiſt Beviis paa. han 
Hjertes Godhed giver følgende Aekdete. En Sfræder i 
Madrid, der havde fyet ham en Kjole, - vægrede fig at 
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modtage Betalingen og erklærede dt han vilde anfee 
det for rigelig Betaling, hvis en faa ſtor Meſter vilde 
fynge ham en Arie. Farinelli, ſom forgjeves havde ſogt 
at overtale ham til at modtage Betalingen, tilfod ham 
fit Onſte. Stræderen takkede ham hjertelig og var ifærd 
med at gage bort, men Farinelli holdt ham tilbage. „Jeg 
har føjet dem, ſagde han, nu ev det billigt af de og føler 
mig. Han tog ſinPung frem og betalte ham hansFordring 
dobbelt, Overalt betjente Farinelli fig af Kongens Naade 
til at giøre vel. Deraf fom det og at tre fpanffe Konger 
efter hverandre, Philip te, Ferdinand 6te og Carl denzdie 
beærede ham med deres Yndeſt. Da den fidfte gav ham den 
Forſikring at han vilde vedligeholde den Velvillie hang 
Forgiengere havde viiſt imod Farinellt lagde han til: 
„FJeg gjør det faa meget hellere, da Farinelli aldrig har mig» 
brugt mine Forgjengeres Yndeft og Gavmildhed. Efterat 
Farinelli i 20 Aar havde nydt de ſtorſte Hederspoſter t 
Spanien, fane han fig 1761 nødt tilat vende tilbage til 
Stalien Han valgte Bologna til fit Opholdsſted og lod fig 
en Miil fra Staden bygge et ſmagfuldt Lyftfted, paa hvil— 
ket han lod fætte denIndfÉrift: Amphion Thebas, ego domum. 
Der havde han den Fortjeneſte at bevæge P, Martini til at 
forfatte Muſikens Hiftorie, hvilken denne lærde Literator 
dog ei kunde fuldføre. Farinelli fatte ham iftand til at 
ſamle det anfeeligfte Bibliothek for Muſiken, fom man havs 
de feet i Curopa. Han døde 1782 ftedfe beſtjeftiget med Lis 
feraturen og Muſiken; han nød en lykſalig Alder, modtog 
i rigt Maal fine Medborgeres Hylding og blev hædret med 
Beføg af alle forbireiſende udmerkede Fremmede, 

Farnefe (Peter Ludvig) var den ældfte: Søn af 
Pave Paul den 3die, fom havde avlet ham, tiet hemmeligt 
WEgteſtab, der var indgaaet før hans Ophøielfe paa Paves 
ſtolen. Paven tildeelte ham i Aaret 1345 Hertugdommer⸗ 
ne Parma og Piacenza, hoilke denne nye Fyrſte beherſtede 
med Stolthed og Udfvævelfer. Han forbittrede derved fine 
Underſaatter i den Grad at han blev myrdet i Florents. 
Hans Efterkommere eiede diſſe to Hertugdemmer indtil 
Cardinal Antonio Farneſe fom døde 1731. fang 
Broderdatter Ehiſabeth Farneſe den fpanffe 
Konge Philip stes Gemalinde, fit diſſe Hertugdømmer for 
fin anden Søn, fom i Aaret 1735 overlod dem til Keiſer 
Carl 6tfe men erholdt derfor begge Sicilierne. "Peter Lud— 
vigs Sønneføn var den berømte ſpanſke Feldtherre Allers 
ander Farneſe, der udmærkede fra! fom Statholder 
i MNederlandene. Han var med i Slaget ved: Gemblours, 
erobrede fidben Antwerpen, giorde tvende Tog i Frankerig 
mod Henrik 4de og døde i Nederlandene 1592. 

2 
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Farnefiff Palads i Rom, opbygget af Mis 

chael Angelo efter Modellen af Marcellus's Theater, er lis 

gefaa berømt for fin Skjonhed fom for te herlige xunfiværs 

For, den indbefatter. J fammes berømte Gallerie have 

Brødrene Carracci.i 3 Aar forfærdiget deres fortrinligſte 
Meſterſtykker. J Gaarden faae-man den fortræffelige fars. 
nefijfe Hexkules, en beundringsverdig Flora og Cæciltø 
Mezellas Urnes tildette Palads hørte og den uhyre &G ups 
pe, der er bekjendt under Navn af den farnefiffe Tyr, ſom 
beftaaer af cen Tyr, fem Menneffer og een Hund og uftris 
dig er den ſtorſte Marmor-Gruppe i Verden. -Den foreſtil⸗ 
ler Dirkes Afſtraffelfe ved Amphion og Zethos, Antiopes 
Gønner, Ptintus omtaler denne Gruppe ſom et Arbeid 
af Apollonius og Tauriſkus fra Rhodus, hvorfra den er bles 
ven bragt til Roͤm. Her blev den funden i Midten af det 
16 Aarhundred og bragt i Pallads Faruefe, Over Henſigts⸗ 
meſſigheden i Zammenfætningen og Reftuurationen ere 
Meningerne forſtjellige. … Dette fEjønne Pallads tilhørte 
Kongen. af Neapel, hvem det var. tilfaldet ved Arv. 

Farquhar (George) en engelſt Drammatiker var 
født 1678 i £ondondery i Irland, Han forled Dublin, 
hvor han gik iSkole for at Maae fig til et Skueſpillerſelſtab. 
Men, da han ei gjorde nogen Lykke paa Skuepladſen, gik 

Han til London og traadde fom Lieutenant i Grev Orrerys 
Regiment. — Hans Tilbsielighed til Theatret havde dog ei 
forladt ham og hån tilfredsftillede den ved Arbeider for 
ſamme. . I Aaret 1693 fremkom han med fit førte Lyſtſpil, 
Amor i en Flaſke, og fandt Bifald, I Waret 1700 gav han 
de ſtandhaftige Elſtende og fort derpaa: 
Gir Harry Wildair, den Uudeftandige 
og Dfficieren paa Hverving. Hans fidfte 
med ſtort Bifald optagne Stykke, var Krigslifen, 
Han døde midt i fin Lobebane og erhvervede fig et fordeel— 
agtigt Navn ved fine muntre Theaterſtykker. 

… Farve er en Egenſkab ved Lyfet, der ei fan tydelige 
giores ved nogen BefÉrivelfe, men blot erholdes ved Synet. 
Legemlige Farver eller Pigmenter Falder man de farvede 
Legemer, hvoraf man betjener fig for at give andreen bes 
ſtemt Farve, enten ved Overſtrygen eller ved Blanding, 
Hvidt og Sort regner man vel til Farverne i førfte Betyd⸗ 
ning, men ei altid i Sidſte og man kalder ofte et hvidt ge 
geme farveløft. Gort er Mangel paa alt Lys. Farverne 
have ved deres forſtjellige Virkning paa Følelfen ei allene 
hver for fig, men og forenede ved Harmonie eller Contraſt, 
forjÉilellige Egenſkaber, ſom ifær Maleren rigtig. maa be— 
dømme, hvilfet dog mere er-en Sag for Folelſen end for 
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Ord. Skarlagenrsdt er f. Cr. en brændende Farve, der 
ftøder Wiet, hvorfor ca mange Dyr forbittres ved at fee 
den. Grønt er'en mild Farve, der virker behagetigt paa 
Hiet.  Guulter den klareſte af alle Farver, rødt den hede: 
ſte, mørfebruunt og vicier den blitefte,” Den ene Farve 
gaaer over i den anden ved Blanding. 

Farveblanding (Colorit) en Hovedbeſtanddeel 
ved Malerief, har fin techniſte og ſthetiſte Deel. Til 
den techniſte Deel høre Malerens Haandgreb til Farveknes 
Tilberedelſe. Den udgjør Malerens egentlige Haandverk, 
ſom Difciplen maa lære af Meſteren Videre tan: man 
teyne hertil Kuniffaben om Lovene for Lyfet og Farverne 
og bvad der af Jagttagelſen af deres Virkninger i Natu— 
ren fan opſtilles ſom Regel i Udsvelſen. Leonardo da BVinct 
hat handlet derom i fin Afhandling om Maleriet, Mengs 
i fin practiffe Underviisning og Andre. Goͤthe giver os i 
fin Farvelære ligefom en aandig Hiſtorie af Coloriten. 
Sen herved ereninu ei opnaaet hvad ter ſtal opnages; 
der er endnu tilbage,hvad der alene er afhængigt afKunſtne— 
rens Føielfe og Smagen, den æfibhetiffe- Deel, der har af 
beftile med Farveblandingers Sandhed og Stjørhed, Her⸗ 
fil udfordres et færdeles i Følelfen grundet Anlæg, der er 
en væfentlig Beſtanddeel af Kunſttalentet, det Anlæg nem⸗ 
lig med Følelfe at opfatte Gjenſtandenes eiendomlige Stof 
og Farve under Lyſets og Luftens Indflydelfe, og udtrykte 
i Efterligeiſen characteriſtiſt Sandhed. Materen maa 
herved iagttage Gjenſtandens Farve ſaaledes ſom den viſer 
figien bis Afftand og tillige vide at "give ten rigtig Lys og 
Sfygge. For faavidt Farveblandigen beſtjeftiger fin med 
Efterligning af Kjødets Farve og Beſtaffenhed kaldes den 
Garnat:on eller Incarnation. Kommer nu til den nøiags 

tige Overeensſtemmelſe med den naturlige Farve af Gjen— 
fianden, fom den er i Naturen entnu veltruffet Udtryk af 
Stoffets eiendomlige Characteer, hvoraf Gjenſtanden bes 
ſtager, kaldes Farveblgndingen fand., Men hertil ſtal 
endnu komme Skjsnhed, der erholdes ved den harmoniſte 

” Forening af ale Materiets Zoner til en Hovedtone. Colo⸗ 
riten maa fvoare til Fremſtillingens eſthetiſte Henſigt og 
underfiøfte denne, ved Localfarvernes Sandhed ved Fars 
vernes Harmonie og Belysningen udgiøre et kunſtmaſſigt 
ſtjont Heelt. 

—Farvechkavier, et foreflaaet, men aldrig utført 
Inſtrument fil Frembringelſen af en faa faldet Farvemuſik, 
hvorved Oiet fulde glædes ved Farvernes Mangfoldighed 
og Afverling paa famme Maade fom Øret ved Tenernes 
Mangfoldighed i Muſiken. Newtons Opdagelfe,- at Tors 

, holdet af Farvernes Bræfning havde Lighed med Forholdes 
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neide muſtkalſke Toner, bragte Pater Caftel paa hen 
Tanke at angive et fligt Inſtrument. Under Titel af Clave- 
cin oculaire udgav han 1725 et Sfrift, Hvori han udpyns 
ter fin Idee med megen Bid og en fyrig Indbildningskraft 
og vili Farverne finde haarde og bløde Tonarter, Confos 
nanfer og Diffonanfer, Melodie og Harmonie2c. Sagens 
Nyhed gjorde i Forſtningen Opſigt og fandt endog Bifald, 
men van Mairan gotgjerde tilſtrekkeligt, at denne Pater 
——— Idee blot var et Phantaſteſpil, der ei lod ſig 
udføre, 

Farvelære (Lære sm Farverne) erLæren om Fars 
vernes Oprindelfe. Blanding og Virkninger ſom Egenſtaber 
af Lyfet. Hvoraf kommer det, af noget Lys vifer fig fars 
vet, noget hvidt og efter hvilfe Love foregaaer denne For— 
andring ? Glasprismaet er det førfte Verktsi, der leder 
til grundigtSvar paa diſſespergsmaal er oggſaakRewton, 
den førfte Phyſiker, der har forſtgaet at aflokke Naturen 
Dette Svar, Lader mani et mørft Kammer en Solftraale 
falde igjennem et lille rundt Hul pau et trefidet lodret, 
prismatijÉ Glaslegeme, faa feer man tydeligt: 1) at Lyse 
ſtraalen ved Indtrædelfen i Glaslegemet og igjen ved Ud— 
gangen af famme afviger fra fin Gang og brakkes i en anden 
retlinet Bane, og 2) at Lysſtraalen der foran Prismaet 
dannede en fuldkommen hvid Kreds paa et Stykke Papiir 
man holdt for den, bag ved Prismaet paa et ligedan holdt 
Papiir foreftiller et farvet Billede, der er omfrent fem 
Gange faa langt fom bredt og vifer Regnbuens Farver t 
ſamme Orden og paa famme Maade fom vi fee famme i 
Luften. Man falder dette Billede det prismatiſte Farve— 
billede eller Farvefpectrum. Længden af. famme befinder 
fig i en paa Primaets Axel lodret fraaende Flade: ved den 
Ende, fom ligger mod Prismaets braekkende Vinkel er det 
rodt, ved den modſatte Ende violet, derimellem orangefar— 
vet, guult, grønt, blaat og indigofarvet. Newton har af 
denne og mange andre Jagttagelſer ſluttet, at diffe farves 
de Straaler ere de fimplefte og af alt hvidt Lys er ſammen— 
ſat af dem. i ſamme Forhold, fom de vife fig i det prismatis 
ſte Farvebillede. Enhver hvid Lysftraale indeholder efter 
ham alle fyv ovennævnte Farver, Men diffe erkjende vi ikke 
fordi de i dereg Sammenvirken paa Næthinden frembringe 
det Indtryk, vi falde hvidt. De kaſtes alle tilbage fra 
Legemerne efter ſamme Lov, hvorfor hvidt Lys ved -Tilbas 
gekaſtningen bliver hvidt. Men de have en forſtjellig 
Brekkelighed, de røde Straaler den mindſte, de violette 
den ftørfte, de blive derfor, faa ofte hvidt Lys bræftes , 
adffiildte fra hinanden, fordi be ifølge deres forſtjellige 
Brekkelighed, omendſtjondt de falde parallelt ind, dog 
afvige i forſtjellige Grader og brakkes i forſtjellige Ree 
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ninger, den rode mindſt, den violette ſterkeſt. Naar diſſe fnos 
farvedeſStraaler igjen ſamles og falde parallele 1Ziet fee vi 
dem fom hvidt Lys. De flejtetegemer have denEgenſtab at 
binde og opfluge nogle af de farvede Straaler, ſom falde 
paa dem og fun tilbagekaſte er Par eller lade dem caae 
igjennem fig; deraf fremkommer efter Newton Legemernes 
Farver: Blaat Silke f. Er. opfluger de fer Lysfiraaier og 
tilbageFafter Fun dit blaae Herfor taleen Mængde Fors 
føg. Newton har fat denne Theorie fra hinanden i fin 
Optik; den er uagtet al den Sfurpfindighed, han vifer et 
tilfredsſtillende. Flere have gjort Forandringer heri , 
ifær hvad Antallet af de ſimpleFarver angaaer, hoilke nogle 
have formindſket til 3, andre tilto, — Gothink Far—⸗ 
velære. JISIo udgavGithe et nyt Verk omgarvelæren, 
fom vifer Forfatterens eſthetiſte Genie. Det beſtager af to 
Dele, en theoretiſt, for det mefte af polemiſt Indhold og 
en hiftor:fE, fuld af herlige Rotiſer. I hiin forkaſter Gis 
the NewtonsTheerie om Farverne og vender tilbage til den 
gamle Foreſtilling, efter hvilken Farverne fremkomme ved 
Blanding af Lys og Morke, eller fom han udtrykker fig ved 
Blanding af mørke og lyſe Midler. Efter ham er Sollys 
ſet og det i Livsluften brændende Phosphor det meeſt ener— 
gifte Middel. Det er farveløft fom Morket, men feet 
igjennem ef mørkt Middel, bliver def guult og nærmer fig 
mere bet røde, jo mørkere Middelet er, Sees derimod 
Mørtet igjennem et lyft Middel bliver det blaat, naar vi 
f. Er. ffue mod den ſkyefrie Himmel fee vi mod Mørfet, men 
fordiSollyfets klare Middel kommer derimellem, ſynes det 
blaat. Seer man det Blage igjen gjennem et lyſt Middel 
vifer det fig grønt. — Denne Theorie beroer for der mefte 
paa Grunde, ber ere tagne, af udvortes Phoenomener, 

hvorimod Newtons ftøtter fig paa mathemaätiſte Love. 
Omendffjøndt ingen Phyſiker endnu har bifaldt Goͤthes 
Theorie finder man dog deri en Rigdom af Bemærtninger 
og Antydelſer, der indeholde frugt bare Spirer fil videre Une 
derføgelfe, 

Faſanerier falder man Indretninger til af opføre 
be Faſaner. Man ſtjelner mellem vilde og tamme Faſane— 
tier. I de førfteer Fafanen overladt tit fig felv og fores 
Tun om Vinteren. Detamme Faſanerier fordre mere Oms 
hyageligbed, Faſanhuus og Opvartere. Da deres Kiød 
anſees for meget lekkert ere Tafanerne i Pe flefte Lande Res 
gentens Eiendom, og ham tilkommer tet allene alminde— 
ligt at anlægge Faſanerier. Fil de præatigfte Faſanarter 
hører den chineſiſte Guldfafan cg Sølvfafan, ber dog ogſaa 
tet godt kunne leve i vort nordlige Clima. 

Fafceset Haderstegn for viſſe romerſte Fvrigz 
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hedsperſoner, beſtode i Bundt af glatte Stave. i hvis 
Midte fandtes en Øre til Tegn paa Horighedsperſonernes 
Magt over Liv og Død, Diſſe Fafces, hvis Antal var for= 
ſtjelligt beftemt, bleve baarne foran de høierepvrighedspers 
foner af Lictorer. Dog maatte diſſe bøje Fafces for Fol— 
Tet ſom Erkjendelſe af dets Obermagt; i Hoevedſtaden blev 
Oxen ogfaa borttaget. ; 2 

— 

Faſch (Carl Frederik Chriſt.) Kammermuſikus hos 
Kongen af Preuſſen, var født i Zerbſt, hvor hans Fader 
var Capelmeſter, den 18 Nov, 1736, Hans muficalffe Ta— 
lent udviklede fig tidligt. Fra fit 14de Aar levede han it 
Strelitz, kom 1756 i Frederik den 2dens Capel i Berlin og 
døde der den 3 Aug. 1800 Han varen ſtor Mufikus, i hvis 
Værker den dybſindigſteKundſtab i den muſikalſke Kunſt var 
forenet med Smag og inderligt Udtryk. $ mange ftemmige 
Gatfer vifer han en Fuldtommenhed,… der ei var opnaaet 
før ham. Man finder deri den kunſtigſte Contrapunkt, for— 
enet med den ſtorſte Simplicitet og med den meeſt udtryks— 
fulde Melodie i alle Stemmer. Sfær udmærter fig i denne 
Henſeende hans aateftemmige Miſerere fom et fuldendt Mes 
frerftytfe, Hans ſextenſtemmige Kyrie og Glorig blev an⸗ 
meldt af Hiuer ſom et Værk, der i Dybhed og Smag over— 
gaaer alf hvad-man i dette Slags har hørt af Benevoli, 
Antonio Lotti, Orazio Vechi 3; og denne ſtore Meſters Dom 
have Kieudere underſtrevet. Man maae beklage fom et 
ſandt Tab, at Faſch, deri Alt ftræbte efter den høiefte 
Fuldkommenhed, før fin Død lod opbrænde fine flefte Com— 
poſitioner, faa vi nu tun befidde faa i Tallet. Hans ftørfte 
Fortjeneſte er uſtridig Stiftelſen af det i fit Slags enefte 
Berliner:Syngeafademie, fom efter ham Zeller her befty> 
ret med megen Haeder. 

Fafchiner ere egentligt et Bundt af Avifte, der 
bruges til at opfylde Grave, forbedre Veie og tit Stands=- 
Turve, É 

—Faſtelavn, Faſtetid. De ſamme Henſigter, 
der bevægede Menneffene til at eftertragte de uſynlige 
højere Magters Bifald med Ofre, Gaver og Renfelfer , 
bragte dem og til Faſten, Afholdenhed og Bod. Bed Far» 
ſte forſtaages Afholdenhed fra de fædvanlige Neringsmidler, 
hvilken man paalægger.fig enten for at forfone eller behage 
Gu dommen. Man finder intet betydeligt Foli uden det— 
te Slags Skikke. Oprindelſen dertil ligger i Orientens 
Religionscultur, hvorPræfterne oprindeligen ogfaa vareFols 
kets Læger og gjorde den i hede Lande faa vigtige Diæt til» 
Lige fil en Relügionsſag. Endnu er Faſten uadffillelig fra 
Orientalernes Religion,  Perferne, Hinduerne, Lamas 
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Tilbedere, Muhamedanerne „Joderne gjøre meget af Faſte, 
søg den faſtende Øfterlænder finder fig derved aandeligt og 
legemligt reſtaureret. J den nordiffe Fortids Religion 
finder man derimod faa Spoer til Faften; og det vilde 
neppe befomme en Mordlænder, der almindeligt fvifer mere 
end en Sydlender vet vel, hvis han ſtedſe fulde udøve fin 
Religion paa Mavens Bekoſtning. Faſten gif over til de 
chriſtelige Nationer fra Jsdedommet og Hedenftabet , da 
Chriſti Lære oprandt af Jodedommet og uddannedes ifær i 
det hedenſte Rom. De ældfte Chriſtne faſtede ved de faa 
kaldte Vigilier, det er Nætterne før de ſtore Feſte, hovilke 
Faſter maajÉee tjente til værdig Forberedelſe paa Feſten. 
Bodfaſter vare derimod de paa jejuniis quatuor tempeſtatum, 
der hvert Fierdinaaar varede fre Dage, paa de faa kaldte 
40 Dage (før Paaſte) hvilke udelukkende faldes Faſten, 
men om vis Oprindelſe man har forſtjellige Meninger, 
Gædvanlig figer man, atTelesphorus, fom var romerſt Bis 
ſtop i Midten af det andet Aarhundred har førft forordnet 
denne Fafte ved en Kirkelov. Pave Gregor den ſtore fafts 
ſatte ved Aar 600 Affeonsdag til Faſtens Begyndelſe. 
Foran denne ftrænge Faſte gik 3 Dages Lyſtighed, ſom de 
ſtrenge Jvrere kaldte en Djevels Feſt og Bachanalier. 
Da de Chriſtne heder der, paa diffe Dage rafede forfætligt, 
bandt de Maſter for. Anſigtet, ombyttede deres Kjøn-, 
overgave fig tilBacchus og Venus og anfaae al Galffab for 
tilladt,” Ved denne Beſtrivelſe falder man let paa Carnes 
valet, en Lyſtighedstid, der varede fra Juul til Aſteons⸗ 
dags Ordets latinffe Navn ville . nogle udlede af— 
Carne (Kjod,) og avallare gaae ned ad, fordi. man naar hiin 
Tid var forbi maatte afholde fig fra Kjødfpife3 andre uds 
lede det af carne og vale (Farvel) fordi man ligefom figer 
Karvel.til Kjødfpifen. Derfor vilde man og” i Forveien 
gjøre fig tilgode og dette fedte ifær i Carnevalets tre fidfte 
Dage. I øvrigt er Carnevaléf ei andet end det nyere 
Roms Saturnalier; Saturnalierne bleve holdte for levende 
at vedligeholde Erindringen om den Frihed og Lighed, der 
herſtede Saturns Guldalder blandt de ældfte Menneſter; 
de helligholdtes aarlig i December med al Slags kaad Lys 
ſtighed. I Rom felv er det ifær, hvor man gjentjender.de 
gamle Saturnalius i Carnevalslyſtighederne. Fordi man 
i denne Tid anfaae alle Marreftreger for tilladte, bar man 
optaget Udtrykket Faſtelavnsloier og af løbe Foftelavn for 
alleffags udfvævende Narrerier. Fra Italien gif den nyere 
Tids Saturnalier over til de andre chriſtelige Lande, der 
ligeledes i Faſtelavnen overlade fig til alleflags Lyſtigheder. 
Mærfvæfrdigt er det af den dramatifée Poeſie herved udvik— 
ledes i Tydſtland, hvilket førft kunde fÉee efterat Stæeder— 
ne vare blevne velhavende, I det 13 Aarhundred træffer 
man de førfie Spoer af dem. Carnevalets Maſkerader 
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bragte paa Ideen at udføre en Rolle. For at behage 
Mængden copierede man det almindelige Livs Characteer 
med Garicatur for defto ſikrere at vælte Latter. Hvad der 
i Forſtningen blot var et Faſtelavnsindfald blev ſiden ude 
dannet. „Ved Faſtelavn, figer Fløgel i fin Geſchichte der 
comiſchen Literatur (4 Bd. S. 292) traf undertiden fors 
Flædte Perfoner fra er Huus til er andet for at moere deres 
Venner og Bekjendtere. Gt ſaadant lyſtigt Selſtab kom 
paa det Indfald i denne Forkladning at foreſtille noget og 
fpille en Rolle, der paffede til Maſteringen. Dette Forſeg 
lykkedes; man roſte de übekjendte Skueſpillere, beværtede 
dem vel og gav dem endog Forgringer. Opmuntrede ved 
dette Bifald, forøgedes diſſe Hobe, deres Fabler og Sam⸗ 
taler bleve længere indtil de vorte til ordentlig Efterlignel⸗ 
je af menneſkeligeßandlinger. I Miirnberg var det, hvor 
Mefterfangerens Broderſtab kom frem med de førfte Faftes 
lavnsſtykker, kraftige og iyftige, ſom Rigsſtedernes bors 
gerlige Smag fordrede. Barberen Hans Fois og Vaaben⸗ 
maleren Hans Roſenblut almindelig kadet der Schneppe⸗ 
rerd: den kaade Gvadfer, indførte førft dette Slags i den 
tydſte Litteratur. Den fidfte er neppe overgaget af Nogen 
i hans Faſtelavns Spogs Frekhed. Mere tugtig og ærbar 
fremtraadde Hang Sags, der har digtet Stykker af dette 
Slags, hvori hans glade Lune, muntre Vid, hbjertelige 
Fremſtilling og beundringsverdige Characteriſtik vil more 
fil alle Tider. Diſſe Stykker ere beflægtede med Englæns 
dernes. Mafks, de Franſtes Farces og de geiſtlige Faſtelavns— 
ſtykker, reliniøfe Burleſter, Myfteres og Moralirés. Efter 
gammel Skik begyndte og endte diſſe Faſtelavnsſtykker 
meden Herold. I de nyere Zider har man paa mange 
Steder forviift Taften fra Religionen fil Medicinen, " Dog 
holdt de Catholſte endnu Fafte Onsdag, Fredag og Lover— 
dag i Quatemberugen og Dagene før Feftene, hver Fredag 
og Løverdag ſom Afholdenhedsdage, paa hvilfe fun Kjøds 
fpifer ere forbudne. 

Fafti kaldtes i Rom viffe Marmortavler, hvorpaa 
enten de aarlige Fefte og Hoitidsdage eller Navnene paa 
Conſuler, Dictatorer ꝛc. vare indhugne. Hine, der falds 

tes fafti minores vare ej andet end Calenderen, hvoraf man 
kunde vide, naar Feftdagene indfaldt 3 ingen kjendte dens 
gang biffe uden Pontifices, ſom korkyndte Folket dem, als 
mindeligt efter deres egne eller andre af de Fornemmes 
Statshenſigter. J Aaret ef. R. B. 550 bragte C. Flavis 
us, fom var Skriver hes Pontifer mar. Appius Claus 
dius dem iblandt Folket. 

Fatalismus Froen paa et Fatum, en abfolut 
eller ubetinget Beſtemmelſe, eller en af Gud uden Henſyn 
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til de mennefkelige Forhold beftemt Nødvendighed, ſom 
man med al Forſigtigged og Klogſkab ei fan undgage. 
Tyrkerne have denne Troe, hvorfor de heller ingen Anſtal— 
ter træffe mod Peft eller Bvægfyge, Fatalift faldes em 
Zilhænger. af denne Troe. 

Fata Morgana kaldes viſſe Luftfyn, der viſe fig over 
Havet ved det ficilianffe Stræde i klart, varmt og ſtille 
Veir, danner fig ofte fil beſynderlige Billeder af Taarne, 
Stkibe, Slotte 2c. og let bedrage endog den Naturkyndige. 
E fremkomme af de Dunſter, ſom Solvarmen udvifler af 

avet. N 

Fatum figer Minucius Felir er intet andet end 
hvad Gud har befluttet og afgjort om Enhver af og. Sis 
den forbandt man dermed Begrebet om uundgaaelig Nod— 
venbighed. Alt hvad, der møder Menneffet fan man bes 
tragte, enten fom ubetinget Nodvendighed uden Henſigt til 
den guddommelige Raadſlutning, eller fom betinget Nad— 
vendighed, afhængia afGuddommens Raad, eller ſom fuld— 
kommen Tilfeldighed. $ Almindelighed forflode de gamle 
Philoſopher ved Fotum i ineſtrenket Forſtand en vis uunds 
gaaelig Nødvendighed i Hændelferne og Begivenhederne ti 
Verden, hvorved de rigtig nok fom i den fierfie Modſigelſe 
med deres egne Syſtemer, med Leren om den menneffelige 
Frihed og felv med Guddommens Natur. Men det er vans 
ſteligt at afgjsre, om allePhilofopherne, fornemligt Stoi— 
kerne have antaget Fatum i den Betydning, man. tillægs 
ger dem det, Man ſtjelner almindelig følgende Slags Fas 
timber fornuftige ſpinoziſtiſte, aſtro—⸗ 
logifie, tyrfiffe og ftoifte. Hiin Begivenhe— 
dernes uundgagelige Nodvendighed fan beroe derpaa, at 
Verden har Grunden til fin Virkelighed i fig felv og er— 
fjender ingen Aarſag uden for fig. Dette er det fpinogiftis 
ſte. Den fan have famme fra et Væfen, der ei hører til 
Verden, og det enten middelbart ved Stjernernes Ind flys 
delſe, hvori frie Veſener Intet funne forandre (€haldæ: 
ernes) eller umiddeldart, og dette igjen, enfen uden Henſyn 
til viſſe Mellemaarſager, ſaaledes at det, ſom engang er 
befluttet maa ſtee, hvad enten Begivenhederne have en 
Aarſag eller ikke (det tyrkiſke) eler med Henſyn paa viffe 
Mellemaarſager, enten ſaaledes at diffeYarfager vg deres 
Subordination hidrører fra en abfolut Beflutning, hvor 
paa forftandige Væfeners Handlinger af Beveggrunde ei 
have nogen Indflydelfe (det ſtoiſte), eller at Aarſagernes 
Gubordination fremkommer ved Guddommens frie Beſlut— 
ning, og objectivt med Henſyn til fornuftige Veſeners frie 
Handlemaade (det fornuftige Fatum). Som fandfeligt 
Væfen er Menneffet underkaſtet phyfiffe Love. Da det 
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ei er Herre over Naturen, maa det underkaſte fig dens 
Indflydelſe paa fin Stilling og Omſtendighederne. Naar, 
af hvem og hvor det ſtal fødes, ftaaer ei i dets Magt af bes 
ſt mme. - Naar. det altſaa figer, at Skjebnen har villet det 
ſaaledes, troer det derfor eipaa et blindtTilfælde, men bes 
raaber fig paa Aarſager, der ere over dets Kræfter og 
Indſigter. Troer det herved 1)- afen Foranftaltning og 
Gubordination af alle foregaaende Aarſager er anlagt af 
et heiere Veſen, der ei hører til Verden, 2) at dette Ve— 
fen ved en frie Beſlutning har realiſeret denne frore Vers 
densplan og'3) af det felv i Forhold til fin fædelige Opførs 
fel og fine Krefters Quantitet og Qualitet er optaget i 
denne Plan ſaaledes, at det har faget den Plads i Verden, 
ved Sammenſtsdet af vel naturlige, men ofte uigjennems 
trængelige og ubegribelige Aarſager, at det efter fine Kræf- 
ter kan virke det Mefte for det Hele og tage Deel ien fæde» 
lig Orden: faa ftatuerer bet ct fornuftigt Fatum. Mens 
neffets Forhold kommer herved i Betrogtning ſom objectiv 
Grund, Thi det var urimeligt, at antageen Stjebne ti 
den Betydning, at alt hvad der møder fulde være uafhen— 
gigt af Menneffets egen Handlemaade og uden foregagende 
Grund. Det er falſt at fige at hvad der er beftemt, maa 
ſkee, hvordan man handler . men der feer, fordi man giør 
Noget, hvorved det foranlediges. Er der Tilkommende 
ſtrevet i SEjebnens Bog, maa og Aarſagen dertil være Qps 
tegnet. Der gives følgelig ingen abſolut, men blot en hy— 
pothetiſt Nødvendighed. 

Fauna er Indbegrebet af dei et Land eller en Vers 
densdeel hjemmeværende DyreFlafjer eler og en Fortegnelſe 
over dem. ; k 

Fauner ere Skovguder, deter et Slags Dæmoner 
ſom troedes at boe i Skove og Lunde og fornemmelig tilbaz 
des af dem, der dyrkede Jorden. De foreftilles alminde— 
ligt gandſte i Mennefkeſtikkelſe, Tun med en lille Gjedehale, 
ſpidſe Øren og fremftilfende Horn, Deres Klædning er et 
Gjedeſkind eller et andet Dyreffind. Man feer dem bes 
Trandfede med Viinranker, fordi de ligeſom Satyrerne høre 
til Bacchus's Følge. Digterne ffildre dem ſom vanffabte 
fandfelige Guddomme, og denneCharacteer erkjende vi ogt 
de Statuer, der ere komne til og. De betragtes ſom Gøn- 
ner af Faunus. Denne anfees for'een af de ældfte Konger 
i Latium og tilbetes fom en Spaadoms Gud og er Romer— 
nes Pan, iigefom og hang med Fatua eller Fauna avlede 
Sønner, fom de græffe Paner, tilbedes ſom Beſtyttere af 
Hjordene, fom Skov- og Markguder. 

Fauſt (Johan) eller Fuſſt var en Guldarbeider i 
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Mainz, der har ſtore Fortjenefter af Bogtrykkerkunſtens 
Fremme. … Gurtenberg,. fom havde opfundet Kunften i 
Strasburg, manglede Formue til af drive Kunſten; han 
gik til Mainz, og Fauft, der, fom man formoder, ogſaa ales 
rede havde trykt med udſfaarne Treformer, underftøttede 
ham med fin Formue. Deres førfte ſtore Foretagende var 

Trykningen af en latinſt Bibel 1455. De bleve ved denne 
Leilighed, uenige, det kom til en Proces, ſom Guttenberg 
tabte, hvorfor han begav fig tilbage til Strasburg. Fauſt 
beholdt Trykkeriet for fin Fordring og drev det nu f:lv i 
Forening med Schaͤffer, der bragte den nye Kunſt til ſtorre 
Fuldkommenhed ved Opfindelfer af Matrizerne og Bogtryis 
kerſperten. Naar den førfte trykte Bog af dem er udkom— 
men ev uvift, men viſt nof ei før 4573 i Aaret 1462 ud⸗ 

kom Bibelemforſt heel trykket af dem. — Forſtjellig fra 
denne er den berygtede D. JFJohan Fauſt, der levede i 
Begyndelſen af det 16de Aarhundredog anſages for Sorte 
kunſtner. Om han var fra Knittlingen i Schwaben, fra 
Anhalt eller Mark-Braͤndenburg er uviſt. . Det ferfie er. det 
Sandfynligſte. Han var en Sen afen Bonde, der fendte 
ham til fine Slegtninge i Wittenberg, hvor han lagte fig. 
efter Videnſtaberne. J fit 16de Aar gif han til Ingol— 
ſtadt, ſtuderede Theologie, blev tre Aar efter Magiſter, 
men forlod Theo ſogien for at lægge fig efter Medicin, 
Aſtrologie og Magie, hvori han og underviffe fin Famulus, 
Joh. Wagner, en Preſteſon fra Waſerburg. Efter at 
han havde tilſat fin Oakels rige Arv, ibetjente han ſig, 
ſom der fortælles af fin Kraft tilat befværge Xander, 
kaldte Djevelen-til fig og indgik en Pagt med ham i 24 Var, 
Han filt en Aand Mephiſtopheles til fin Zjener, med hvil 
Ten han nu reiſte omkring, levede lyftig og fatte Verden i 
Forbauſelſe ved fine Underverker, indtil endelig Djevelen 
ombragte ham paa det rædfomfte i Landsbyen Rimlich om 
Natten mellem 120g 135 hvilket udførlig berettegi den 
fandfærdige Hiſtorie om D. Joh... Faufts gyfelige Synder 
af Georg Rudolf Wiedeman, Hamb. 1599, og i den yndete 
Folkebog: Deni en gandſte Verden bekjendte Erke-Sort⸗ 

> Kunføiner og Troldkarl Johan Fauſt og hans medDjevelen ops 
rettede Forbund, for undringsfulde Levnet og ſtrakkelige 
Endeligt, beſtrevet af en chriſtelig Menende See Nyerups 
almindelig Morſtabslesning i Dunmark og Norge P. 183 
— 193). Der har været megenStrid, om der i denne Ves 
retning er noget Sandt eller ikke. Nogle, der  forverlede 
denne Fauſt med den førrige, vare af denMening at Mun— 
kene, fom ei fortjente lidet ved Bøgers Afſkrivning og ved 

1 Bagtryffertunftens Opfindelfe faae deres Næring ſtandſet, 
yavde udfÉreget denne nye Opfindelſe, ſom Djevelens Vært 

og derfor paatrykt Fauſts Navn et evigt BWrændemærfe, 
Men denne Mening gjendrives derved, at den ene Fauſt les 
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vede i det 15de den anden i det 16 Aarhundred, ta han fors 
fvandt ved 1560, De, ſom gandfÉe ville nægte hans Fil: 
værelfe, have Tritheims, Melanchtons og andres Vidnes—⸗ 
byrd imod fig, hvilke felv have feet ham, Saaledes maa 
man vel antage, at han varet ufædvanligt Menneſte, med 
phyfitalffe Indſigter, hvilke hans Tidsalder betragtede 
fom Underværter og følgelig fom Djevelens Bærter. Som 
det lader har han draget omkring for ved Zaffenfpillertuns 
jten og naturlig Magie af forblinde Mengdens Pine. 
Fortællingen om Fauſts Eventyr har foranlediget en anden 
Bogs Tilblivelſe: „Fauſts Höllenzwang oder der ſchwarze 
Rabe.“ (FauſtsHelvedtvang eller den forfe Ravn). Denne 
Bog tilffrev Overtroen fordum Under, Den indeholder 
allerede paa Titelbladet, hvorefter nen ſtal være trykt 1404, 
en Løgn, oger opfyldt med lutter betydningsloſe Charac— 
terer og Figurer og ſtjendigt misbrugte Bibelfprog. Hiint 
Sagn bliver os imidlertid vigtigt, fordi det har leveretStof 
fil mere end eet Meſterverk. Efterat dette Stof i lang 
Tid blot havde været benyttet til Farcer og Marionetthea— 
tre (ſee Goͤrres om de tydjÉe Folkebsger, ſammenlignet med 
Spittlers Zillæg til Moſers wuͤrtemb. Bibliothek) fattede 
Leſſing den Idee at benytte det til hoiere Henſigter og udka— 
ftede to Sørgefpil om Johan Fauft, hvoraf der desværre , 
kun er et fort, men mefterligt Fragment tilbage. Fra 
ſamme Idee ſom Leffing gik fiden to andre ftore Digtere ud, 
nemlig Klinger i Fauſts Leben, Thaten und ødllenfarts 
og Goͤthe i hang uovertræffelige Fauſt. 

Fauftina Navnet paa to romerffe Keiſerinder. 
Antoninus Pius's Gemalinde og hendes Datter, der blev 
gift med Marcué Aurelius, Den Tids Hiftorieffrivere have 
fortalt mange forargelige Anecdoter om diſſe to berømte 
Keiſers Gemalinder. Dog har Marcus Aurclius i fine 
Betragtninger over fig felv tildeelt Fauſtina Roes ſom en 
fortræffelig Wgtekone. Wieland har og forføgt paa at 
tedde hendes Ære mod den romerſte Keiferhiftories Fors 
fattere, Ca 

Favart (Charles Simon) blev født i Paris den 
3die Nov. 1710 og døde der den 18de Mai 1793. Det var 
ham, fom vakte Vaudevillens muntre Lune og behagelige 
Wnde blandt Pariſerne. Hans comiſke Operaer ere rige 
påa "pifante og ukunſtlede Trek. Blandt hans fmaae 
Operaer udmærte fig ifærLe coque du village, Cythèére aſſié- 
gôe, Aca ou, la nuce interrompue, Ratøn er Rofetre, la Bo- 
hémienne, Annette et Lubin &c. J Almindelighed 
ere alle Favarts Smaaſtykker uovertræffelige i Ynde, 
Munterhed og Lethed. Oaſaa hans ftore Operaer have 
vundet udeeltBifald, Dertil høre L amutié a I épreuve (Vens 

mm 
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Eab paaPrøve). Ninette å la cour(Bopdepigen vedKoffet) 12 
belle Arføne (den ſtjonne Arſene), la Fée Urgelle Feen Ur: 
fel) og flere. La Harpe figer st fin Dom om denne Digter: 
„Favart er den førfte, - fom drog den comiffe Opera frem 
af fin gamle og lange Lavhed. Denne Skribent, der er 
faa frugtbar uden dog at være eftetladen, har i fine gode 
Stykker, hvoraf der gives er ſtort Antal, lykkelig forenet 
Maivitet, Ynde, Omhed og Følelfe.  Fortræffeligt mas 
ler han landlig Kjerlighed og forſtager med megen 
Indſigt aft udheve det behagelige ved Landlivet, men unds 
gaae def Stødende. Vanſteligheden ved en meget afvers 
lende Rhythmus hindrer aldeles ikke Letheden i hang levens 
de og raffe Stiil og Dialog. J denne Egenffab er han 
bleven uopnaaet. Hans Kone var født i Avignon 1727 og 
vakte alerede i fin tidligfte Alder de ſtsrſte Forhaabninger 
engang ut blive Skuepladſens Pryberfe. Hun fremtraadde 
førft 1749 paa det italienffe Theater i Paris eg nød uafe 
brudt Publikums hoieſte Yndeſt og fpillede de førfte Roller 
af alle Slags og i alle Characterer. Tillige var hun en lis 
gefaa yndig Dandſerinde fom ſmagfuld Sangerinde, Den 
femte Deel af hendeg Mands Verker er udkomwen under 
hendes Navn, ferdi hun havde betydelig Deel i de Styfker, 
Deri findes. Hun døde den 20 Apr. 1772 Hun forfærdis 
gede felv fit Epitaphium og fatte det i Muſik for paa derne 
Magade at vænne fin Mand og fine Venner til Tanken om 
fin Død. 

Farardo (Diego de Saavedra), berømt fom en 
talentfuld Statsmand og fom een af de meeſt aandrige 
ſpanſke Profaifter. Han var født ved Slutningen af het 
16de Aarhundred af en adetig Familie i Provindſen Mur— 
cia, ftuderede s Yar i Galamanca', blev der Doctor Juris 
og erholdt derpaa et Ganonicat tilligemed andre Præben: 
der. Som Secreteer for de neapolitanſke Forretninger , 
gift han til Rom med den ſpanſke Geſandt Boraia, blev ders 
paa ſpanſk Gefandt ved det romerſke Hef og var ſom ſaadan 
tilftæde ved Gregor den 15des og Urban den 8des Valg, 
men begav fig 1637 til Regensbura fil det romerſke Konge— 
valg. Herpaa bivaanede hån 8 Conareffer for Sckweitzer— 
cantonerne, aif fom det burqundiſke Huſes og den bure 
gundiſke Kredſes befulbmægtigete Geſandt paa Rigsdagen 
i Regensburg, blev udnævnt til Ridder af den hellige Ja— 
cobs Orbden-og Bifidder i Raadet af Indien og derpaa af 
Philip 4de fendt til Fredsconareſſen i Muͤnſter. Herfra 
blev han 1646 faldet tilbage til Madrid, hvor har døde 
1648. Hans Vid og Aand viſende Skrifter ere følgende : 
Idea d'un principe politico Chriftiano, reprefendade en cien 
Emprefas (et Fyrſteſpeil i Emblemer) Monaco 1640, videre 
Corona Gotica, Caftellana y Auftriaca, Politicamente illu» 
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ſtrada. Han vilde udgive tre Dele af dette i de hiſtoriſke 
Underføgelfer ucritiſte og flygtige, men clasſiſt ſtrevne 
Vært, dog udfom blot den førfte Deel. Alphons Nunez de 
Caſtro leverede en flet Fortfættelfe 3 Republica litterara (en 
lunefuld ofte bidende Critik af ældre og nyere, fornem— 
melig fpanffe Skribenter); Locuras de Europa, dialogo post- 
humo 1748+ 8. og Obras 1683. 4. 

Fayance, Halvporcellain eller vægte Porcelain, 
er et Slagé fine Kar af en hvid Ford og adſtiller fig fra al— 
mindelige Leerfar ved Fiinhed og Glaſur. Det har faaet 
fit Navn af Staden Faenza i Romagna, hvor det efter den 
almindelige Mening ſtal være opfundet 1299. At man 
paa den Tid der forfærdigebe et Slags fine Leerkar, ſom 
Stalienerne kaldte Majolica, kan vel ikke betvivles. 
Nogle Stykker bleve prydede af de dengang levende ſtore 
Kunſtnere, ſom Raphael, JuliusKomanus, Tizian o. a. med 
SMalerier og ſtaae i høj Værd ſom Mindesmærfer af gam— 
mel Kunft. Kongen af Wuͤrtemberg eier en koſtbar Sam— 
ling af dem. Men Opfindelfen af det egentlige nu bruge— 
lige Fayance ſynes forſt af være gjorf i Midten af det rode 
Aarhundred i Faenza, og fif Navnet Fayance i Franke— 
rig, da en Mand fra hiin Stad fandt-en til dette Kar 
brugbar Jord ved Nevers og. forplantede Kunſten til Frans 
kerig. I Midten af det 17deAarhundred udmærkede Staden 
Delft i Holland fig ved Fabrikation af Fayance, hvilket 
man og kaldte delftiſt Porcellain. Det holder ei godt udi 
Ilden. J den nyere Tid har Brugen deraf mere og mere 
aftaget. Derimod opfandt man i Delft for nogle Aar fis 
den et Middel tilat eftergjøre det engelſte Melkefarvede 
Fayance i fin fulde Godhed. I Faenza felver Kunften nu 
gandife glemt, Det engelffe Steentsi, ſom forfærdiges af 
ſtodte Flinteftene, ligner, vel Fayance, men er dog væfents 
lig forſtjellig derfra. 

Fayette (Gilbert Mottier, Marquis de la) født 
den afte Sept. 1757, i det gamle Auvergne, udmærkede fig 
ifær i den franſte Revolution. Opfyldt af høje Ideer om 
Menneſtets fande Beſtemmelſe og Nationernes naturlige 
Forhold blev han paa det hoieſte begeiſtret, da Nordame— 
rika ſogte at afryſte de Lenker, hvori Moderlandet ftræbte 
at lægge det. Selv Beſiddelſen af en una elſtet Gemalinde 
kunde et afholde ham fra at tilbyde Amerikas Agent Benz 
jamin Franklin, fom dengang opholdt fig i Paris, fin Tjes 
neſte for Friheden. Da Franklin havde tilftaaet hans Bes 
gjering, overvandt han med megenSkarpſind alle de VanfÉee 
ligheder, der vare-hans Plan i Veien. "Den engelſte Genes 
ral Howes Seier over Amerikanerne opflammede endnu mes 
re hans Beflutning at. underſtotte Amerikanerne af alle 
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Kræfter. Han tilfatte fin halve Formue paa Udruſtnin— 
gen af en &regat og paa- Overfarten , og han befandt 
fig alerede i rum Søe før man i Frankerig erfarede hans 
Beſſutning. . Saaledes landede den tyveaarige heltemodige 
Ynsting i April.1777 i Charlestewn, hvorfra han ſtrar iles 
de til den nordamerikanſte Congres i Philadelphia. „Jeg 
udbeder mig en dobbelt Gunſt, fagee han, nemlig af maat—⸗ 
te tjene fom blot Frivillig og uden øn.” Udnævnt til Gene⸗ 
ralmajor af den tafnemmelige Congres gifila Fayette til 
Armeen. Wafhington filbød ham Bolig hos fig; efter 
nogle Dage angreb Howe Armeen: Waſhington havde Or— 
dre af antage et Slag, hviltet begyndte. La Fayette blev 
farlig ſaaret i Benet, og den feirende Fiende fordrev ham 
endog fra Philadelphia: han maatte redde fig blandt Bier— 
gene, Cndnuei fuldkommen helbredet paatog han fig An— 
forfelen-over et Jagttagelſescorps: han vilde forene fig 
med General Green i Jerſey, men en Afdeling af Englæns 
der og Heſſer frillede fig i Beien for ham: brændende af Be⸗ 
gjerlighed efter Seir angriber og flaaer han den overlægne 
Fiende. Til Belønning vilde man overdrage ham Eros 
bringen af Ganada, hvortil fan felv havde giver Raad og 
Plan, men Congreſſens egen Uvirkſomhed hindrede Udfo— 
relſen. Derimod lykkedes det ham at ſtifte indvortes 

Fred, ſom var afbrudt derved, at nogle Fanatiker troede 
at Waſhington tragtede efter Eneherredømmet. Han 
havde vigtig Deel i den ſtore Seier, Waſhington tilfægtede 
jig ved, Stonmouth 3 General Sullivans critiſte Tilbagetog 
fra Rhode-Island lykkedes blot ved La Fayettes driftige og 
kraftige Medvirkning, og han erholdt derfor i Coloniernes 
Mavn en med allegoriffe Figurer prydet Kaarde. Efterat 
Franferig havde erfjendt Amerikanernes Uafhængighed , 
begav han fig tilbage til fit Fædreneland for aft udvirke 
den unge Republik tilſtrekkelig Underſtsttelſe. Han erholdt 
og Tropper, Klæder og Penge. Intet kunde holde ham fra 
at vende filbdage tik Amerika. Under Kanenernes Torden 
og alle Klotfernes Lyd blev han modtagen i Bofton, hvor 
man overgav ham Anferſelen over Infanteriet og de lette 
Dragoner, Coloniernes Stilling var juft ikke den bedſte. 
Vel vare Englænderne i Jorden indſtrenkede til Beſiddel— 
ſen af Ny-⸗York, derimod havde de endnu de tre fydlige 
Provindſer; kom Virginien ideres Magtjaae det farligt 
ud for de øvrige Colonjer. Den engelffe General Corn⸗ 
wallis fik Ordre af erobre Virginien. Han troede alerede 
at have Seieren i Hænderne og fÉrev fuld af Foragt for fin 
Modftander fil England: „Drengen ffal nu ei undgaage 
mig.“ Men £a Fayettes og de øvrige amerikanſte Genes 
ralers Tapperhed og kloge Manoevrer nødte ham til Cas 
pitulation. Han vilde kun underhandle La Fayette og 

(: 
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Tun overgive ham fin Kaarbe, men han afflog denne Ære. 
J Triumoh blev nu £a Fayette modtagen i Pbitadelphia 5 3 
— i Virginien oprettede hamſen Buͤſte med de hæs 
derfuldefte Indſtriſter Endnu Engang begavhan fig til 
Frankerig for at — ny Underſtettelſe; han blev Cons 
greſſens vigtige Agent i Europa, og den addreſſerede fine 
Miniftre til ham. — var han i Færd med igjen af 
gage under Serl-til Amerika, da Freden + Verſailles 1783 
gjorde Ente paa- Kampen. "For at kunne fryse fig ved 
Nordamerikas Lykke begav han fig derhen 1784. Efter en 
Fart af 34 Dage ankom fan til Ry-Yerk den 4de Auguſt. 
per modtog hans Hjerte de ſtſonneſte Bels ninger. 
Imeritas s Fane vaiede fra Taget af Huſet, ſom han 
boede; "Kanoner ca Klokker forkyndte overalt hans SMære 
varelſe. Staternes [lovgivende Selſtab Lod ham ved en 
færdelesDeputation overrakke en Tak— og Hæbersaddreffe og 
erfiærebde aft en Provinds ſtulde hede la Fayette. Loiſt 
mærtværdige ere de Taler, hanpaa ſin Reiſe fra Mont Vers 
non, holdt til de allierede vilde Folk og deres Svar til 
ham. Den este Der. efter. et Ophold af 5- Maaneder 
forlod han igien Staterne, hvis Taknemmelighed fulgte 
ham til hans Hjem. Aar 1786 (den 28de Sept.) blev med 

Kongens Tilladelſe La Fayeites Bifte opſtillet med ſtore 
Hsitideligheder Paa Raadhuſet i Paris, fem Minde om 
Nordamerikanernes Taknemmelighed. Hau levede lykke⸗ 
Lig i fin Families Skjod, da Revolutienen brød ud, i 
hvilken han var beftemt til at fpille en faa betydelig Rol⸗ 
le. Som Medlem af Notablernes Forſamling forfvarede 
han fin Overbeviisning med meget Mod. Endnu var Baz 
ftillen ei forftyrret, ehdnu kunde Artois tilintetgjøre ham; 
men med urokkerig Standhaftighed erklærede ban fig for 
Foret og dets Nettigheder., Bed hans jevne, men tillige 
Fraftige Opforſel, ved hans Grundfætningers Sandhed, 
ved den Wdelmodighed, der: beſjelede ham ca alle de fÉjøns 
ne Egenſkaber, han udvillete i Naticnalførfamlikgen faas 
velfom i det daglige Liv vandt han Folkets Kjerlighed , 
Matjonens Fortrolighed, Treppernes og felv den ulykkelige 
Konges Agtelſe. Gom Ove ranforer forParifes Nationalgars 
de blev han Frankerigs Skytsengel. Med al Følelfe for Res 
publifanismus, med al Iver for Nationens retfærdige Sag, 
fom dengang vilde revræfenfere hele Menneſteheden, var 
han tillige opfvidt af den bøiefte Uatelfe for Loven og Thro⸗ 
nen; Antagelfen af en fornuftig, AllesRettigheder fiftrende 
Conſtitution var hans eneſte Onſte og, da han ſaa dette 
opfyldt 1791, traf han fig tilbage til fine Godſer, fom han 
folgte paa eet enefte tær i Auvergne. Her dyrkede han fin 
Ford ſtedſe med Waſhingtons Mønfter for, Piet. Da ban 
ved Revolutionen havde miſtet en ſtor Deel af fin Formue, 
tilbød man ham betydelig Skadeserſtatning for fig og fin 
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Familie; man vilde gjøre ham fil Maire i Paris. Beſke— 
den afflog han Art, og lod ei fin Rolighed forffyrre, enten 
herved eller ved Jakobinernes idelige Anſtag imod ham, 
Den 1792 udbrudte Krig kaldte ham i Spidſen af Soldas 
ferne. Hans Afreiſe til Mer var Signalet for hans Mods 
ſtandere, der vovede aft anklage ham ſom Forræder mod Nas 
tionen, Hans Sfjebne var afgjort, da Jacobinerne traads 
de i Miniſteciummet. Blottet for alle Nødvendigheder til 
Krigens Zøreife, uden Gevær, Kanoner, Krudt, Kugler, 
Penge, Brød, Fourage, Heſte, ſtulde ban ftille ſig imod 
veludruſtede Armeer. Han fendte ſin Adjutant la Colombe 
til Paris for aft giøre de nødvendige ForeZillinger z ogſaa 
defte blev uden Virkning, thi man vilde ef tillade ham aft 
blive virkſom, for af kunne beſtylde ham forTrolsshe. Da 
Uordenerne i Paris ftedfe mere Tog Overhaand, da man 
endog vovede at haane den ulytfelige Konge paa fit Sict, 
ilede han fuld af Utiifredsbed til Paris og for National— 
forfamlingens Sfranfer 3 "da hævede han høit fin Stemme 
mod Sacobinernes Rædfler, faſt fom en Klippei Havet 7 
urokket af de rafende Bølger, Gandite alene uden Frygt 
og uden Daddel forlod den Ædle fine glubſke Fiender for 
ſelv af troſte den krenkede Konge, Ingen vovede af angtis 
be ham thi Dydens Magt er ſtor. I fuld Bevidfihed om 
ſine rene Henfigter gif han tilbage til Armeen. Neppe var 
han ankommen der, før Tildragelſerne den Jode Auguſt 
overtydede ham om, at han et kunde virke mere godt og at 
Sacobinismens frygtelige Ondffab triumpherede. Han - 
fEuide nu-felv ftille fig for ſammes blobige Tribunal, une 
derkaſte fin Opførfel en Underføgelfe og gaae en ſtjendig 
Død imøde, Da vendte han fit Blik mod hine Egne, hvor 
hang. Mavn endnu dagligt næontes med Betfignelfe og 
kan beffuttede at flygte over Holland og Engelland til 
def lykkelige Amerika. For at ſikkre ſig, … befalede 
han at arreſtere Nationalſamlingens udſendte Cemmiſſa— 
rier, udſtedede en Proclamation fil Tropperne, og fore 
beredede Alf fit fin Afreiſe, da han ſage ſin Indflydelſe paa 
Soldaterne tabt. Nogle Officierer,. blandt hoilke Latour—⸗ 
Maubourg, ledſagede ham, og alerede troede be ſig redde— 
de, då de paa Luͤtticher-Diſtriktet, uagtet en føriftlig Er— 
Flæring om deres Denfigter, bleve anholdte af en øfterrigfe 
Poſt og ſom Krigsfanger overgivne til Preuſſerne . Indtil 
17946ar LaFayette indſperret i Magdeburg, men blev derpaa 
udleveret? til den tydſte Keſſer, der! anviſte ham" et Dyps 
hotdsfted paa'Fæftningen Olmuͤtz i Mehren, hvilket fiden 
hans Gemalinde og hans fo Dottre deelte med ham. Diſe 
havde før næften flet Intet vidft om hans Zilværelfe, da 
enhver Correſpondens imellem dem var gjort umulige 
Amerikas og Englands forenede ———— vare ei iſtand 
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til af bevirke hans Frihed. Amerikas Borgere udftedede & 
deres Tidender Adreſſer til deres hædrede Ven, hvori de 
fagde blandt andet: „Viſere overbevifte om at du, ovhøiet 
over Ulykken, vil glimre endnu mere, naar Uveirsſtyerne 

ere borte: Gik bet efter vore Ønffer vilde viføre dig cover 
til voreBredder, hvor vore Hierter ſlaage fulde af Fryd i vor 
Barm og bede dig hjertelig velkommen. Her i Olmuͤtz var 
det at Doctor Bollmann og ben unge Huger, Søn af den 
Mand, hos hvem La Fahette forſte Gang var landet i Ame⸗ 
rika, fattede den driſtige Ptan at befrie ham i det Hieblik 
man lod ham tage friſt Luft. - Imidlertid havde man i Pas 
ris faf ham paa Emigrantliſten og confiferet hang hele 
Formue. Dog lykkedes det General Bonaparte at bevirke 
hang og hans Medfangnes Frihed, hvilket pan gjorde til 
en udtrykkelig Fredsbetingelſe. La Fayette gif nu-fra Ol⸗ 
muͤtz til Hamburg og derpaattil Kiel. Under fit Ophold 

- ber, giftede han fin ldſte Datter med LatoursMm > ubourg, 
og; erholdt ved to Londoner Damers Tefilament et Legat af 
40,000 Pund Sterling for fig, fin Kone og Børn. Senere 
erholdt han ſit Gods i Frunferig tilbage og blev endog 
valgt til Departementespræfect; dog affleg han denne Jre, 
ſom Latour:Maubourg derpaa modtog. Han levede fiden 
paa fit Landgods Lagrange i Auvergne og arbeidede i fin 
Rolighed paa fine hiſtoriſte Memoirer. Ved et Dvhold ti 
Paris brokkede han Benet og maatte udffaae en fmertelig 
Cuur. Hans forfræffelige Gemalinde berøvedes ham 1807 
ved Døden. 

Farvet ÉN e (Marie Magdelaine Pio ho de la Vergne 
Grevinde af) varen Datter af Feldtmarſchallen Aymar de 
la Vergne og erholdt et alene en omhyggelig, men og enterd 
Opdragelſe, hvorved hun filen Twa ſtor Kierlighed til Vis 
benffaberne, at hun'ei alene beſkyttede dem med Jver, men 

felv arbejdede i dem med Held Aar 1655 ægtede hun 
Greve Frants la Fayette og nu blevihendes Huus en Sams 
lingsplads for de meeſt udmartede Yander paa den Tid. 
Den berømte Hertug af Rochefaucauld ftod i den inderligfte 
Benffabsforbindelfe med henve :. det lykkedes bende ved, en 
-anftændig Kjevlighed af udrive ham af den Hvirvel af Ud⸗ 
fvævelfer og Udfprederfer , hvori han havde faftet fig. 
Blandt de Lærde, her forſamlede fig om hende, vare ifær 
Huet, Menage, Lafontaine og Searais. Mad. Sevigné 
fælder i ef af fine. Breve til fin Datter følgende qunftige 
Dom om Mad. La Fayette: ,,Huneren elſt og agtværdig 
Qvinde, fom man elſter fra det Øieblib, man befinder fig 
hos hende 5-10 nærmere man Yærer' at Tjende hende defto 
inderligere føler man fig trukken til hende." Hun døde i 
Karet 1693... Hendes Skrifter have med Ret erhvervet 
hende en hæderfuld Plads blandt Frankerigs meeft dannede 

J 
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99 aandrige Damer. De fortrinligfte ere: Zaide, la Prin- 
celle de Cleève og la Princeſſe de Moutpenſier. 

Fea Carlo, cen af de meeſt fortjente italienfke Ar⸗ 
dæclogeri vor Tidsalder, der fortplantede Winkelmanns 
Kunſthiſtorie paa italienſt Grund, 

Feber er en Sygdom, ſom angriber den hele Or⸗ 
ganismus, ryſter den i fit Inder ſte og yttrer fig hvergang 
i følgende væfentlige Symptomer : 1) Forandring af Bars 
mefolelſen i forſtjellige Grader; i Ferftningen Kulde, der 
undertiden er faa heftig at den ryſter den Syge f. Ex. 
Koldfeber Undertiden indfinder Kulden fig Fun i en tinge 
Grad, :f. Er. ved mange faa kaldte nervøfe, hectifte og an— 
dre Febre. Efter Kulden følger Hede, fom undertiden ev 
bræntende, undertiden mindre beftig,men dog ei altid ſtaaer 
i Forhotd til den foreggaende Kulde. 2) Forandring 1 
Blodets Omlob; Pulsſlaget bliver hurtigere end i fund 
Zilftand.” 3) Den Syge føler fig mat; hans emmer ere 
ligeſom ſonderſſagne Mange af Legemets Forretninger, 
ifær Afſondringerne forandres eg forſtyrres — Uri⸗ 
nen har i Kulden en bleeg og i Varmen rod Farve, Huden 
er ſnart gandſte tør, ſnart drivende ÅR En ged, Fordstelfen 
ſtandſer, Smagen er ubehogelig,Tungen betændt: 5) Diſſe 
Zilfælde tage til og. af i viffe Perioder. Foruten diſſe væs 
ſentlige og beſtandige Yttringer af ——— komme endnu 
andre til, fom ere afhængice af Feberens Grad, af Aarſa— 
gerne,og andre Tings Indfiydelſe, af Clima, Aarstid, af 
det fortrinligt lidende Organ og af den Syges Conſtitution. 
De: fædvanligfte ere Hovedpine, Mangel paa Søvn eller 
for megen Søvn, Forvildelſe, Trykninger, enkelte Deles 
Betendelſe, en pirret Tilſtand i Fordoielſeserganerne, 
derfor en overordentlig Mængde Sliim eller Gatde« i Ma—⸗ 
ven, MRkkelbed, Brakning, forf Xande 20. Man fan ind 
dele en Febere (Gang i forffjellige Afſnit eller Tidsdele (Sta— 
dier) 1) I Forbuddenes Tid, naar Feberen vel ei er fulds 
Fommen udbrudt, men den Syge dog. føler en Forandring 
i fin Sundhetstilfrand. — Dette Sfadium er ved mange 
Febre meget fort eller mangler aldeles. f. Cr. ved Betæn-= 
delſesfebre, fom tit intfinde fig gandſte pludſetigt. Ved 
andre f. Er. Nerve: ogForraadnelſesfebre varer dette Sta— 
dium undertiden 8 ca flere Dage, 2) Sygdemmens Bes 
gyndelfe, naar de førfte væfentlige Feberſymptomer indfin— 
be fig. 3) Derpaa tiltager Sygdommen indtil ten 4) hår 
naget fin ftørfte- Højde. I dette har Feberen naget fin 
høiefte'Kraft. FTilfældene ere heftigſt, nye komme til de 
forrige, Oprøret i Organismen er ſteget til det. høiefte. 
Mu gaaer Feberen over til det femte Stadium hvori ben 
aftager. Tilfeidenes Heftighed formindſtes, mange for— 
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fvinde hurtigt; Feberens enkelte Angreb ende fig med 
gavnliae og afgjørende Udfømmelfer, komme ſenere, blive 
ftedfe fortere og ophøre tilſidſt gandſte ſaaledes at den Sy⸗ 
ge bliver friſt. For af udgrun-e Feberens Veſen, eller 
hvilket er det ſamme dens næfte Yarfag maatte vi kunne 
gjennemjffue det Møre, fom omgiver Naturens Inderſte, 
finde Organismens enkelte Stoffe, deres Forhold til hver— 
andre i deres Sammenfætuing og de mulige Forandringer, 
de kunne lide, hviltet ei er nogen Gjenftand for Erfaring, 
men for Speculation. Denne har derfor og ſtedſe forføgt 
fig herpaa. Den hippocratiſkeSkole hos te Gamle ſaavel⸗ 
ſom alle Leger fra den nyere Tid, der mere eller mindre 
kunne henføres fil denne Ræfte f. Er. Sydenham, Selle 
0. A. holdtFeberen for en gavniigBeftræbelfe af Naturen af 
udfafte et i Legemet værende ffadelig Stof ved forøget Au⸗ 
ſtrengelſe og. Virkſomhed. Van Helmont-havde neſten 
ſamme Idre, men fatte iſtedet for Naturen Ardæus,; en 
Legemet iboende Livsuand, Livets indvortes Aarſag, ber 
regjerer ait hvad der foregaaer i Legemet, fra hvem hver 
Sygdom udgaaer, fom bliver vred og opbragt, hvergang 
et fremmed Stof, han et far lide frønger ind i Legemet, 
da ban opvæffer Feber. for at fordrive det. Stahl tænkte 

” fig S'elenfom Livets Grundvold, ſom Legemets Beher⸗ 
ſterinde, der ledete dets Forretninger og ved de opvakte 
Feberbevægeljee føate af bortårive det Skadelige. Boers 
have, Fred Hoffmann 0, A., holdt Uvirkſomhed og Stands⸗ 
ning af Livsgaandernes frie Omlob, SKrampe i Mervefuftes 
met, der fra Rygmarven udbreder fig over hele Legemet, 
for Feberens Veſen. Cullen femmer uftridig det Gande 
noget nærmere, naar han fætter fammesAarfag i Hjernens 
og Nerveſyſtemets formindſtede Energie og derved bevirket 
ESvætltelfe i alle Functioner. Reid paaſtod at Mangel 
paa Suurftof frembragte Feber, Ackermann derimod ſoger 
at godtgjsre, af den er grundet.i Overflodighed af Suur—⸗ 
ſtof. Brown forkaſtede Forſtningen efter Tingenes ſtjutte 
Aarſager, adſkildte de hadtil antagne Begreb; om Feberen, 
fatte den almindelige Febertilſtand blandt fine ſtheniſte 
Sygdomme, kaldte den Pyrexie, og forſtod under Mavnet 
Fever fun aftherifÉe eller SvaghedsSygdomme, hvortil han 
regnede Koldfeber, Stiimfeber, Galdefeber, Nervefeber, 
Forraadnelſesfeber og Peſten. Detæger, faavel fra den el⸗ 
dre, fom nyere Tid, der anfage den ſaakaldte Humoral⸗ 
pathologie, ſegte Aarfagerne til alle Sygdomme i en bes 
ſtemt Forandring af Legemernes Safter. Sylvius, Stif— 
teren af denne Lere, holdt Galten for Feberens nærmefte 
Aarſag og paaftod at den blev enten fuur eller alkaliſt, og 
avlede i førfte Tilfælde ved fin Fortykkelſe Standsninger, 
men i andet Tilfælde alle hidfige vedholdende Febre, Hoff: 
mann forbandt den humoral-pathologiſte Synsmaade med 

U 
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en dynamiſk, og paaſtod, at en raaden Fordærvelfe af Saf—⸗ 
terne frembragte Feberen med alle dens Tilfelde. Marcus 
antager Befændelje og Feber for det ſamme. Feber er 
i det hele Syſtem, hvad Betendelſe er i det enkelte Organ 2c+ 
— Febrenes Inddeling var fordum ligefaa mangfoldig ſom 
Lægernes Definitioner, men den ftørfte Forvirring opkom 
heraf, at man anteg forſtjellige Inddelingsprincipier, 
nævnte og inddeelte Febrene derefter, ja endog kaſtede 
Claljer og Urter blandt hverandre. Man fan ordne Feb— 
rene: 1) eftér deres Varighed i acute (bidfige) der kunne 
vare fra een til 30. Dage. og derfor igjen kunne modtage 
forſtjellige Underafdelinger, og ichroniſtke ſom vare læns 
gere cg paa ubeftemt Zid; 2) efter Typus eller den be— 
fremte Orden i Symptomerne: i vedholdende (febres con- 
tinux) hvor Feberens væfentlige &jendemærter ere tilffæde 
fra Begyndelſen af Sygdommen til Enden, enten i lige 
Grad, eller ved Af-og Tiltagen, og i Verelfebre, hvor de 
væfentlige Zebertilfælde undertiden gandſte mangle. De 
fidfte inddeles igjen efter Perioden af deres Symptomers 
Tilagekomſt i hverdags, andendags, trediedags, fjerdes 
dags Febre 2c. Den tredie Inddeling er forhen meget 
brugt og felv nu bruges den af mange Læger ti det daglige 
Liv, omendffjøndt den er aofliden Værd og har foranlediget 
en fiorMangfoldighed afBengvnelſer, da hvert, uveſartligt, 
fil Feberen fødende Sympton, faafnart det bliver frem— 
ſtikkende og vedholdende fan benyttes til Beſtemmelſe af en 
egen Feberart. En fjerde Inddelingsmaade er efter Febe— 
rens fjernere Larfager f. Cr. i Saarfeber, anſtikkende, Or—⸗ 
mefeber 2c. Den vigtigfte Inddeling, der grunderdig paa 
de ved Medicinens naturphiloſophiſte Bearbeidelſe erholde ” 
te Forbedringer er efter Organismens tre Hovedſyſtemer, 
Irritabilitetens, Senfibilitetens og. Repreductionerne. Den 
pofitive Side af Irritabiliteten er Arterielliteten, hvis Res 
præfentanter Arterieſyſtemet fra Hjertet til Pulsaarens 
finefte Ender. Da nu Feberen henhører under Irritabilite— 
ren eg fornemmelig ſammes pofitive Side (Arterielliteten), 
gives der fre Slags Febre: 1) Synoha(arterielle, electriſte 
Febre; den fvarer til det electriſte Moment i Irritabilite— 
ten ſelb⸗ Til dette Siagé høre Betænbelfesfebre. 2) Sy- 
nochus (venøfe Febre), ſom fvare til det electriffe Moment 
i Reproductionen, hvortil de gaftriffe Febre (Galde—, 
Sliim⸗, Ormefeber 2c,) høre. 3) Typhus (nervoſe Febre, 
ſom fvare til det electriſte Moment i Senſibiliteten, hvor⸗ 
fil de egentlige Nervefebre høre. Betændelfer og Febre 
ere de hyppigſte Sygdomme, fordi Irritabilitetens Syſtem 
er det. herſkende, gjentager fig i alle Syſtemer, og fordi 
al climatiſt Indflydelſe, Gontagier og Miasmer virke ude— 
lukkende paa dette Syſtem. — Blandt diſſe Sygdemme er 
i den nyere Tid den faa kaldte gule Feber ifær bleven mæts 
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kelig. Denne ved Handelen fra ben nye Verden forplan⸗ 
fede Sygdom, har fra umindelige Tider havt Hjemme i de 
veſtindiſte Colonier og alle tropiſte Egne og yttrer fig ſom 
en heftig af Svaekkelfe fremkommet, med Guulſot og fort 
Bræfning forbundet Feber, Den har været bekjendt i de 
engelffe Colonier i Veftindien fra deres Stiftelje; den 
tilintetgjorde Cromwels Magt, da han 1655 havde erob⸗ 
ret Jamaica. Gærdeles ødelæggende yttrede den fig 17485 
dengang blev den førft bekjendt i Tydſtland og forſt beffre⸗ 
ven af Englænderen Hughes, J Aaret 1793 vifte den førfte 
Gang fine ødelæggende Virkninger uden for de tropiſte Eg» 
ne. Veſtindiſke Skibe havde bragt den til Philadelphia, 
Aar 1793 vafede den ligeledes i de amerikanſte Friftater. 
Ved Begyndelſen af dette Aarhundred kom denne Peſt ogſaa 
fil Europa. Den bragdes med et til Cadix ankommet 
Skib og udbrød førft i Mærbeden af denne Stad. Fortrin—⸗ 
lig ſterk var Dødeligheden blandt unge Perſoner af Mand— 
Fjønnet. I Forf Tid bortrev den henimod 100000 Menne⸗ 
ſter. QedInttrædeifen af den kolde Aarstid ophørte den 
Lidtefter lidt, men angreb derimod Malaga og andre bloms 
ftrende Egne indtil den formindſkede Folfemængde fatte 
Grendſer for den, og den ovhørte af fig felv. Dog vendte 
den igjen tilbage 1804 med ødelæggende Kraft og bortrev i 
faam «aneder FafMalagasBefolkning og udbredede fig over 
hele Middelhavet. Man bemarkede dengang aft den vir tes 
de mindre paa ſpagelige Perfoner end paa ftærfe, og at Nes 
gre, Creoler, Amerikaner, farvede Menneffer ogSpanier, 
fom Engang havde havt Sygdommen, bleve gandſte for— 
ſkaanede. Qvindeljønnet var mindſt udfat, og gamle Kos 
ner vare aldeles ſikkrte. Sygdommen ophørte ved Glutnins 
gen af Aaret, men blev ved er Stib fra Gadir bragt til Lis 
vorno, hvor Sorgloshed og Uvidenhed i Forſtningen lode 
den frit Raaderum.  Henfigtsmæsfige Anftalter fatte den 
vafaa denne Gang Grendſer. Ser Aar efter ved Slutnin— 
gen af 1870 vendte denne ſtrakkelige Sygdom igjen tilbage 
og udbredede fig fra Mallaga og Carthagena langs Kyften 
til Roſes. Selv Sibraltar blev ei frie for den. Henſigts— 
mæflige Jadretninger hindrede dog deng videre Udbredelſe. 
Paa ſamme Tid yttrede den gule Feber en ufædvanlig Hefs 
tighed ide Cane, den har hjemme, Den udbredete fig fra 
Veſtindien til det amerikanſke Continent, angreb Geor⸗ 
gien og Sydcarolina Fornemmelig bleve Fremmede, Eu⸗ 
ropæer og Amerikaner fra de nordlige Egne, Ofre for denne. 
ondartede Feber. 

Febore (Frants Joſeph Ile) Hertug af Danzig, 
var Søn af en velhavende Møller i Ruffach i Elſas, og født 
den 25 Oct. 1755. Endnu meget ung opofrede han fig 
Krigeftanden. Han traadde i det franffe Garderregi— 
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ment, hvor han dog alle fine Talenter uagtet ei kunde brin—⸗ 
ge def videre end til Sergeant, Men Revolutionen aabne— 
de fig en mere glimrende Lebebane for hans Genie; hvilken 
han betraadde med en varm Ynglinge Heftighed, hvem 
Fædreneland og Hæder ere hellige. Ved fit Mod opſpinge— 
de han fig ved Moſelarmeen, og efter udmerkede Tjeneſter, 
ifær i Trefningen ved Gaisbach, blev han 1793 udnævnt til 
Diviſionsgeneral. Fra denne Tid hørte man ftedfe hans 
Navn blandt Fædrenelandets Here. Det var ham, ſom 
comanderede Fort Vaubans Beleiring, trængte fiden frem 
i Pfalz og holde Broehovedet i Mannheim bloteret. ISpid⸗ 
jen af Moſelarmeens Forfrav brød: han i Mai 1794 igjen⸗ 
nem Ardennerne” ind i Hennegauz her dannede han ben 
høire Flei af Beleiringsarmeen for Charleroi og ſtod uroks 
Telig imod Prindſen af Coburgs fingteiigffe Angreb. Ehar— 
Wrei faldt; Jourdan trængte dybere ind i Flandern, — 
Lefebore udholdt i Pofitionen ved Fleurus Fiendens An—⸗ 
greb med beundringsværdigt Mod kraftigen underftøtfet af 
hen under ham tjenende Brigadegeneral Laval, Det blos 
dige Siag ved Fleurus 26de Juni 1764, var Jourdans ſtjen⸗ 
neſte Triumph. Ogſaa Lefebvre prydede ſig her med Laur—⸗ 
bær, Moſelarmeen ſom fort dervaa fil Navn af Sams 
bre⸗ og Maasarmeen, fane ham fiden ſtedſe i Spidſen af fin 
Fortrav, og han bidrog ei Lidet til Oſterrigernes Nederlag, 
ſer paa Héiene ved Lijttid og Linnich. BetMod, hån be= . 
vifte tvende Gange (1795 og 796) ved den franſke Armees 
Overgang over Rhin, famt det endru frørre, han. vifte ved 
Hærenes Zilbagetog,” gav ham alerede dengang Rang 
blandt Frankerigs fortrinligſte Feldtherrer. Ogſaa i det 
ulykkelige Slag ved Stockach, hvor Erkehertug Carl feirede 
over de Franſte (i Mat 1790 commanderede Lefebvre igjen 
Fortropperne. Alle hans Zalenter og al hans Tapperhed 
kunde ei -filtvinge Seieren. Selv blev han faaret ved et 
Skud i Armen. Ikke defto mindre dæltete ban Jourdans 
Tilbagetog med en Klogffab og Uforferdethed, der indgjød 
ſels haus Fiender Agtelſe.  Franferia blev heller ikke lige— 
gyldig mod hans Fortjeneſter. Ved Revolutionen i Zulds 
byrdelſesdirectoriet blev og denne General beſtemt til Med— 
Hem af den' høtefte Magt i ten dybtryſtede Republik. Men 
Veltæenkendes Onſter bleve vopfyldte. Jacobinerne, ſom 
dengang (i Juni 1799) havde Overhaand i de Femhundre— 
des Raad udnævnte Moulin iftedet far ham. Derimod ers 
holdt han Gommandoen i Paris... Dan beholdt ſamme til 
Bonapartes Tilbagekomſt fra Waypten, og affraadde ham 
denne Poſt; tillige vifte han ham vigtige Zieneffer den de 
Rov. 1799 ved Opløsningen af Diſectoriet. Taknemme— 
Lig tog den førfte Conſul fra denne Tid fredfe Henſyn til 
Lefebvres Fortjenefter, og denne hørte titde Generaler, 
fom han vifte Tærdeles Fortrolighed. Han udnævnte ham 
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alerede næfte Dag til ſin førfte Lieutenant, anfatte ham 
under fig i Hovedſtadens Commando og lod ham-i April 
1300 vælge i Vedligeholdelſesraadet, hvis Vicepræfident 

Lefebvre blev i Sult 1803 og den 17de Sept. flamme Aar 
dets Prætor. Han gav hami Mat 1804 Rigsmarſchals—⸗ 
fiaven, gjorde ham fil Storofficier og Commandant ved 
den ste Cohorte af Wreslegionen. Den 1fte Febr. 1805 
blev han decoreret med det røde Baand ; Kongen af Spani—⸗ 
en ophøjede ham til Ridder af Carl den 3dies Orden. 
Krigen mod Øfterrig brød fnart igjen ud: Marchallen 
commanderede dennegang Nationalgarden i det Indre. 
Virkſommere vifte han fig i det derpaa følgende Feldttog 
imod Preuffen, hvor han kronede fif Verk ved Danzigs Bez 
leiring ogErobring. Napoleon udnævnte hamherfor tilHer— 
tug afDanzig og gav ham en Indkemſt af 100000 Franker. 
Kort dervaa kaldte den i Spanien udbredte Mevoluion ham 
paa den anden Side af Pyrenæerne, hvor hån commandes 
rede fil Krigens Udbrud mod Oſterrig 1809. J dette Feldt⸗ 
tog ftod han i Spidfen af Banrerne. Efter Slaget ved 
Regensburg, til hvis Afgjørelfe han veſentlig bidrog , 
trængte han ind i Tyrol, fom havde gjort Opfrand mod 
Bayern, og Fun de uovervindelige Hindringer, Landet felv … 
og dets Beboere lagte ham i Veien tvang ham til efter de 
ſt onneſte Prever paa Mod og Tapperhed at trætke fig tils 
bage. Siden commanderede han igjen i Spanien. 1814 
erklærede han fig for Ludvig 18de, ſom derfor udnævnte 
ham til Pair af Frankerig. 

Fecialer' et Slags romerſke Præfter, der, fom He— 
roldene hos de Myere, forkyndte Krig og Fred, og tillige 
underføgte og beſtemte Retmæffigheden i at begynde en 
Krig før af den romerſte Stat ei unødvendigt ſtulle ind⸗ 
vikles i ſamme. 

Federici (Camillo). Under dette Navn eie vi en 
LZyſtſpilſamling af nogle hundrede Stykker, der udmærke 
fig fordeelagtigt; men hvis Forfatter efter en piemonteſiſt 
Lærde Forſikring egentlig heed Ogeri. Han var fødti 
Ovremoentferrat, ſtuderede i Turin, blev Doctor Juris og 
opofrede fig Advokaturen. Aar 1784 blev han Dommer i 
Govon, en Flakke i Provindſen Afti. Her lærte Victor 
AXmadæué 3 ar fjende hom og udnævnte ham til fongelig 
Dommer i Moncalieri, en lille Stad er langt fra Turin. 
Uagtet han havde erhvervet fig almindelig Kjerlighed, op— 
gav han dog af ubekjendte Aarſager fin Poft, forandrede ſit 
Murn og cpofrede figTheatret. Han døde 1 Tirin 1803. Hans 
Stykker ere optagne med fortjent Bifald. De have en res 
gelmeſſig Gang og Rigdom paa interefante Situatiener, 
Charactererne ere træffende og tegnede uden Overdrivelſe. 

y 
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Dialogen er flydende og correct og det Fine i Spoget 
vifer en Mand, ſom ev dannet i.den fornemme Verden. 

1, Feer, Fee-Eventyr. Feerne ere, fom be flefte have 
hort ideres BGurudom, et Slags Stjebnens Gubdinder, 
Som bifjendr gives der fo Glaag, gode og onde 3, fædvans 
lig ere hine de ſtjonneſte Damer i Verden, diſſe de hæslige 
fte Vanſtabninger, man fan foreftille fig. Deres Inflydel- 
fe paa Menneftenes Liv er vigtig. Ofte indfinde be fig ved 
Vuggen eller i afgſorende Dieblikke, beſtemme øg vende 
Skjebnen, give og tage Gaver, Med et Siaas Alvidens 
hed forene. deen hai Magt, og deres Stav gjør Under ſom 
en Trylleſtav. Dog er hverten deres Kundſtab eller Magt 
uden Grændfer, og audre Feer eller Troldmond kunne ofte 
virte imod dem, Hvad en Fee har udrettet fan en, anden 
vi ſtrax tilintetgiøre ; Feerne maae ofte give fig tabt for en 
Troldmands Magt, og man har Exempler paa at Feer; 
fom,ved heres-egen Kraft bevirfede de underligſte Forvand— 

- linger, felv ere blevne utfatte for lignende. Indſtrenket 
fom deres Magt ev og deres Stilling, tun under Betingel— 
fer, ter ei ſtage i deres Magt kunne de virke, thi mægtigere 
end Fees og Trylleſtav er den altregjerinde Etjebne, Hvo 

erkjender et i dette poetiſte Wæfen og dets Virkſomhed e£ 
Forſog paa at oplsſe den evige Gaade af det menneſtelige 

Livs ufortlarl ge Begivenhe er og lære af fjende Naturens 
ufynlige Bevæger! Viſt nok et-Berneforføg, der eier 
frembragt ved Fornufien men Indbildningskraften, der 
iſtedet for ét philoſophiſt Syſtem af naturlige Aarſager 
jætter et poetiſt Syſtem af Mythologten. Io behageligere 
det Forunderlige og Overnaturlige deſto hellere griber Inis 
bildningstraften det; Under er Troens kjereſte Barn, 
ijær naar de ſmykkes af Poeſien. — Denne Fee-Mytholo— 
gies Fæbdreneland er Arabien, hvorfra den ved Trouba⸗— 
do urerne forplantedes til Europa, Det europæiffe Navn 
Fee kommer af Fatum, Stjebne, og hos Tratienerne betyder 
Fee endnu Fata. SStalienernes hiſtoriſte Saan ftøder man 
oftere paa Feer, og der gives faavet hos dem ſom bog Arae 
berne Sager, hvori paaſtaaes at hele Lande beboes af Feer. 
I Frankerig erholdt de deres poetiſte VBekraftelſe ved Lan— 
celot af Cøen Séedamens forunderlige Magt udoredede 
i Frankerig ſaavelfom i andre sande Smagen paa Feevæs 
ſenet, hvortil Grev Philip-af Flandern (1199) ei lidet bie 
drog. De Klogere troede paa dem i Romunerne, Folket 
faae Feer overa:t ifær i forfaldne Slotte sller Skovſlotte. 
3" Slottet Lyfignan herffede Feen Meluſine; ogſaa ved 
Kilder og Treer opholdt de fig. De fvillede en betydelig 
Rolle i Riderromanerne og gave det chriſtelige Riddervæe 

ſens romantiſke Poefid en egen Ynde ; be udgjorde Maſkine— 
riet i ſamme; og de romantiſtcpiſke Digte af en Bøjardø; 
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Airoſto ogAndre vandt et lidet herved. I England indførs 
te ei blot Chaucer og Spencer dem (Fairy Queen), men 
Xortællinger om dem vare ſaa almindelige, af man ei fandt 
bet unaturligt aft Shakeſpeare bragte dem paa Skueplad— 
fen. De funderet godt beftaae ved Siden af den chriſtelige 
Lære om gode og onde Mander, og Taffo gjorde i fit befriede 
Jeruſalem et Forføg paa at bringe de Ghriftnes og Hedens 
Fabets gandige Veſener i Harmonie med hverandre. J 
den ſidſte Fjerdedeel af det 17de Aarhundred bleve fornem— 
melig de egentlige Feer Eventyrer Mode, og det ſynes ſom 
Fralienerne ogfaa her gif foran. Baſilios Penfamerone, 
formerete af Alesſia Abbatutis, brød Banen 1672, Af 
Aarſager, fom havde deres Grund i Ludvig 14des Privats 
hiſtorie, kom diſſe Eventyrer efter Ophæevelſen af det nan— 
tiſte Edikt 1685 i Mode i Frankerig og der udkom en 
Mængde af forTjellige Forfattere og Forfatterinder efterat 
Perrault, fom man almindelig falder Fee: Eventyrernes 
Syfinder, havde 1697 udgivet Contes de ma wéêre lL'Oye. 
Seer man til Titelens Aarstal fynes det fom den lærde 
Orientaliſt Galland foranledigedes til Overfættelfen af de 
arabijte Eventyrer Zufente og een Mat, ſom udfom 1704 
ved den yt bem FE Or Eee phe, Publikum havde fattet for 
det Slags Fortællinger, — Med hvilfen Begjerlighed Fee— 
hifforier bleve modtagne bevifer den Mængde, fom fra denz 
ne Tid udkom. Man har ſamlet de fortrinligſte i Cabinet 
des Fees (Paris og Genf, 37 Bind 8.) hvis ſidſte Bind in⸗ 
deholder Efterretninger om Forfatterne. . De alvorlige 
Smagsdommere af Boileaus Skole, der faa meget foretrak 
Forſtanden for Indbildningskraften, vyftede vel Hovedet 
herover, men Modefmagen brød fig et herom før den alt 
for ſtore Methed vakte MWkkel. Da faae man endelig at 
Hamilton, ſom ſelv kunde  fÉrive faa fortræffelige Fee⸗ 
Eventyrex, havdeRet til at gjøre fig lyftig derover, og vilde 
billiget, . bvis Wieland dengang havde ſtrevet fin Don Sil⸗ 
vio'de Roſolva, al den vittige Spot, fom i dette Sideſtyk⸗ 
Te til Don Quixote, er udøft over diffe ufle Producters Uris 
meligheder 

Fehrbellin, en lille Stad i Mittelmark-Bran— 
denburg berømt afenSeter,Churfyrft FrederikWilhelm den 
ftore sandt over de: Svenſke 1675. Et Minde om detteSlag 
ſtager Yaa en Høj ved Fehrbellin. Her reddedes Churfyr— 
ſtens tiv af hans troe Staldmeſter Frohben. Churfyrſten 
reed paa en Sfimmel og var deraf fjendelig for Fienden, 
Frohben bad fin Fyrſte af bytte Heft med ſig, under Paa⸗ 

feud af den var ſtye og havde neppe befteget den før han 
blev truffen af en Kugle. Churfyrſten kunde blot vife fin 
Taknemmelighed mod den Edles Familie, ſom han ophøjes 
de i Udelfianden og overvældede med Wresbeviisninger. 
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Feldtmarſchal, Generalfeldtmarſchal er i vis— 
fe Lande den overſte Anfører ved en Armee, naar ingen Ges 

" neratiffimus findes, Ved den keiſerlige Armee er Feidtmars 
ſchallen mellem Generalen en Chef og Felitmarfdal: Lieus 
fenanten, 

Feldtflangeer en (nu ei mere brugelig) lang 
Kanon, der ſtyder 18 Pund. FeldfinyiÉe eren Kanon 
af middelmaadig Sførrelfe, fom let fan følge med paa 
Marſchen. Feldttøimefter i nogle Lande denover— 
fte General ved Artilleriet. — Feldtvagt. Naar en Hær 
ligger i Leir maa den betids kunne have, Cfterretning om 
en Fiendes Nermelſe, for enten at modtage ham med Cfs 
tertryk eller, hvis man ei vil indlade fig, fil rette Zid af 
kunne forlade Leiren, For at erholde diſſe Efterretninger 
udfætteg.operalt, men ijær fil den Side, hvorfra man vens 
ter Fienden fmaa Afdelinger af de lettefte Tropper, hvilke 
igjen udftille deres. Sfildvagter og Vedetter (yderfte Pos 
ſter) faaledes, at Ingen uopdaget fan nærme fig Leiren. 
Men wil man tillige opholde en talrig og ſterk Fiende i fin 
Fremtrængen, udfættes betydeligere Corps mellem Leiren 
og Feldtvagterne, der forſtandſe fig, og til hvilke Feldts 
vagterne trætfe fig, naar en fiendtlig Overmagt trænger 
ind paædem. En vis DeelafHæreni Leiren, ſom kaldes 
Piket beordres i Nodsfald til af rykke ud til Under— 
ſtottelſe. ! 

Felicitas hos Romerne den forgudede Lykfaligre 
hed, der foreftilles fom en qvindelig Figur, der ftøtter fig 
paa ef Overflsdighedshorn, og har fnart en Oliegreen, 
fnartzen Landſe i Haanden. Symboliſke Hentydninger 
paa ſamme ere fo over hinanden lagde Overflodighedshorn, 
SKornar imellem dem, et Kornſtib 2c. 

Fellenberg (Philip Emanuel) var fodt den 27de 
Suni 1771 i Bern, hvor hans meget lærde Fader var Meda 
lem af Regjeringen og førgede ivrigt for fin. Søns Opdra— 
gelſe. Dette var endnu mere Tilfældet med hans Moder, 
en Defcendent af den berømte Admiral Tromp. Begeiſtret 
for alt, hvad der var ædelt, Ret og SEjønt, hadede hun 
med Lidenſkab, Egennytten, denne Gift for al Sjelsſtorhed. 
Hun var meget religiøs ; de Fattiges Moder, Folkefrihe— 
dens Veninde. Gamme Zæntemaade føgte hun at ind— 
prænte fin Søn, Paa fine Knæe befvoer hun ham Engang 
at blive bedre end hans Samtidiges almindelige Hob— 
„De Store, ſagde hun have deres Venner overalt og mangle 
Intet. Men værDu de Fattiges, de Forladtes, de Un— 
dertryktes Ven.“ Ligeledes faae man hende Engang græde 
bitterligt, da hun frygtede at det for Friheden kjempende 
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Amerika fulde bukke under for Englands Magt. Saadan— 
ne Lerdemme og ligt Exempel maatte gjøre det dybeſte 
Indtryk paa en Drengé blade Hjerte, der var vant tilat 
omfatte Alt med ungdommelig Heftighedz de have endnu 
i hans mandlige Alder ledet hans Foretagender. J Aaret 
1735 Eont Fellenberg it Pfeffels Inftitut i Colmar og vendte 
derfra igjen efter nogle Aars Forløs tilbage til Schweitz. 
Dans uafbrudte Studeringet fvælfede hans Sundhed, men 
ei hans Enthuſiasmus for Acbeide, fom vr hang høiefte 
Gode, For at temme fit alt for levonde Temperament. og 
øver enhver Selvfornægtelfe i fin iike Vrkekreds, gav han 
frivillig Slip paa de finere Spifer og Orifte i fin Faders 
Huus, lod fig nøje med Bank og Bred eller ſimpel Havre⸗ 
grodſuppe, hærdede fit Legeme og anvendte hvad han ſpare— 
de til alleflags velgjørende Henſigter. Foruden fine Fors 
beredelfesvjdenffaber var det hanv meeft af gjøre om Kjend⸗ 
ſkab til Menneſker i alleForbold ogStænter. For at fuldende 
Læreaarene begyndte harm tidlig Vandreaarene. Men iſte⸗ 

detfor at ſtudere iſtore Stæder; levede han i übekſendte 
Landsbyer med Folket, hvis Skikke, Nedvendigheder og 
Ideekreds han gjorde fig befjendt med. Saaledes vandrede 
han ligetil Revolutionens Udbrud i Schweitz omkring ei ale 
ne i alle fit Febrenelands Cantoner og i Graubuͤnden, men 

og i Frankerig, Tyrol, Schwaben og andre tydſte Lande, 
ofte uden beftemt Maal. Saaledes ban ham Engang et 
Fruentimmer i Rigolsau, hvor han brugte en Brønds 
eur, af omvende hendes Onkel, der mistviviede om 
fin Salighed!, til en trøffeligere Tro. Denne Begiering 
opflammede den unge, attenaarige Menneffedanner> faa 
meget mere, jo evenfyrligere det forefom ham at han ſtul—⸗ 
de omvende en 30 Aar ældre Mand. Onkelen var ukels 
digviis døv. Fellenberg gjorde fig ham forftaaelig 
ved Tegn; Manden fattede Godhed for ham og de bleve 
enige om af leve eet heelt Aar gandſke alene med hinanden 
ved Zuͤricherſoen for at forføge om Cen af dem kunde om— 
vende den anden til fin Tro. " Def lykkedes Ingen af dem. 
Men dette Forfald og Bekjendtſkabet med en 23 aarig Gens 
fer, der bad ham at-vænne fig af med nogfe ſſemme Vagner, 
beſtemte Fellenberg, der desuden var meget velgiørehde og 
gavmild, endnu mere aføjørende for Opdrage ſesveſenet. 
Paa fine Vandringer forfømte han dog ei fine Studier. . 3 
den bernſte Landsbye Limpach lagde han fig efter den græffe 
Litteratur,” og i den argauſke Landsbye Veltheim efter ten 
kantiſkePhiloſophie. Han talte ofte medPeſtalozzi, underti⸗ 
den i dennes Bolig Birrfeld, undertiden paa deres Reiſer. 
Fellenberg hædrede den af fine Medborgere ofte miskjendte 
Mand med Enthufiasmusy Imidlertid nærmede. fig det 
STidspunkt at Fellenberg fulde nyde Frugten af fin lange 
Forberedelfe og falde fine Idealer til Virfelighed, Men 
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Gangen i den franſke Revolution og de offentlige Anliggen— 
deri Schweitz truede hiint frore Foretagendes Sikkerhed. 
Af Frygt for at tabe ét Fædreneland, bevægede han fin Fa⸗ 
der til at ſette Endeel af fin Formue i Amerikas offentlige 
Fonds. . Lertil opmuntredes han endnu meer ved fit Ves 
kjendtſfabemed Forfatteren af Calm Obferver, Benjamin 
Baughan forhen engelſt Parlamentslem, hvis ene Broder 
Sohn Baughan var Directør af dem offentlige Bank i Nys 
PorE,. den anden Charles, Handelsmand i Bofton. Men 
diſſe Amerikanere, iftedet for af henſette diffe ei ubetydelige 
Capitaler efter Cierens ØnjÉe, anvendte dem til eget Srug, 
ogFellenberg erholdtlefter rokarsForiøb, felv af den franſte 
Geſandt underſtttetFordring, ingen Zilbagebetaling. Dets 
fe havde vigtig Indflydelfe paa. Fellenbergs Stilling, hvis 
Fader dede den ſidſte Nat i Aaret 1801. Ved den i Aaret 
1798 i hans Fædreneland optomne Revolution virfede han 
hverken middelbar eller umiddelbar, men underkaſtede ſig 

ſom en tro Statsborger de til enhver Tid gieldende Love, 
Gan paatog fig endog for en Tid en Quarteercommandants 
Embede i Canton Berns øvre Diſtrikt og gjorde betydelige 
Tjenefter ved Bondeopſtanden i Overlandet. Men, da 
man ei holdt net Løfte, han havde gjort de oprepſte Bøns 
der, tog han fin AffÉced og,er fiden bleven fin DB: flutning 
fro ei at beflæde noget offentligt Embede, men leve for 
jit Yndlingsfag, Landveſenet. Gift med en elffværdig 
Kone, der gjorde ham fil Fader af de meeft ———— 
Børn, dyrkede han alerede 1799 en Have i Kerfatz,, 
langt fra Bern, Samme Aar havde han i —— 
med. fin Fader kjobt Godſet Hofmyt, hvilket han 
efter. Faderens Død gandſte tilkjobte fig af fin Gvoger. Nu 
gif han modigere fremad til fit Maal, Agerbrugets og Mens 
neſtenes Forædling. fc talogzi flyttede fit Inſtitut til 
Hofwnt og Fellenberg forbandt Penfionsanftaiter med fin 
Landoekonomie, hvori hver Elev betalte 40-Corol ner aars 
lig og bver Lærling ft hang Agerdyrkningsinſtitut paa Slots 

tet i Buchſen betalte 72 Caroliner. Indkomſten af begge 
fan aarlig beløbe fig til Tooo eller 1200 Caroliner. J øv» 
rigt ér Agriculturindretningerne uafhængige af de andre 
Anſtalter. Meningerne om Fellenbergs Indretning og de— 
res Vigtighed er isvrigt yderſt forſtjellige. 

F e TI O plaſtik egentlig Phelloplaſtik, et nyt af 
Hofrdad Bøttiger i Dresden kommet Udtryk til Betegnelfe 
afen ny opfunden Kunſt af fremftille Modeller, ifær gamle 
Bygningers Ruiner af Kork. (Af de græffe Ord Pellos, 
Kort og Plafti É, Dannen). Denne maaſtee 40 Aar gamle 
Kunſt øvedes førft i Italien, hvor flige Modeller ſolgtes til 
Reifende, Opfinderen er ei. bekjendt. Da Italienerne 
overhovedet behandlede dense Kunſt ſom Hemmelighed, 

' 
— 
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faa kunne Tydſkerne betragte ben forrige Storhertug af 
Frankfurts Hofofſiciant Herr May for Opfinder, * 

Felomie falder man 1) i Lehnsretten Overtredelſe 
 vaf Lehnspligten ; 2) enhver Forbrydelſe, ſom har Dødes 

firaf til Følge: (Flony hos-Britterne) og 3) ethvert 
Slags Bedrag. Nogle udlede Ordet af det latinſte ere, 
andre af det tydſte fehlen, andre af det frankiſte Felons, 
Utroſtab. 

Fenelon (Francois.de Salignac de la Motte) een 
af de ærværdigfte franſke Prælater, der ved et fordærvet 
Hof levede ſom Mønfter paa Dyd, Han blev født den 6te 
Aug. 1652 paa Slottet Fenelon i ter forrige Querch og nede 
ſtammede fra en gammel Familie. Hans Onkel Marquien 
afFenelon, Generallicufenant i franſt Tjeneſte og en Mand 
af ſjelden Tapperhed, dannet Aand og exemplatiſt From⸗ 
hed, behandlede ham ſom fit eger Barn og lod ham 
opdrage i Gåhore under fin egen Opſigt. Hnglins 
gen, ſom befad heldige Anlæg og en- blid Gharac—⸗ 
teer forenet med meget Liv, giorde uhyre Fremſkridt; 
de vanſteligſte Studier var ham Fun en Leeg. Ale— 
rede i ſit 19de Aar yræfede han med alminbeligt Bifald, 
Marquien, Tom frnatede, af den fore Rvoes og, Mængdens" 
Smigrerier ffulde fordørve ef faa godt Hjerfe bevægede fin 
Broderſon til at danne fig i Stilhed og Enſomhed. Han 
overgav ham til Abbed Troncons Veiledning, ſom var Suz 
perior ved St. Sulpire i Paris.” 3 fit24 Aar traddde han 
i den geiftlige Orden og paatog fig de befværligfte- Forretø 
ninger i Menigheden St. Sulpice. Erkebiſktoppen af Pa— 
ris betroede ham tre Aar efter Opfigten over de Proteftane 
fev, der havde antaget den cathe. Je Lere. FI venne Poſt 
øvede han førft fit Talenc, at indtage, lære og overbeviſe. 
Da Kongen hørte det heldige Udfald af hans Beſtræebelſer, 
udnævnte han ham til Chef ved en Miffion for aft omvende 
Hugonotterne paa Kyſterne af Saintonge, hvor hans. fimps 
Ie og dybtgribende Veltalenhed, forbunden med de blideſte 
Seder frembragte de forventede Virkninger. Aar 1689 
betroede Ludvig 14de ham Opdragelſen af fin Sønnefsn,, 
Hertugen af-Burgund, Anjou og Berry, Fenelen dannede 

med Held Hertugen af Burgunds Aand og udſtrode Sedeni 
hans Hjerte til alle de Dyder, der pryde en Fyrſte; men 
en tidlig Død tilintetgjorde te Forhaabninger, man havde 
om den unge Prinds. Fenelons Zjenefter bleve ei ubeløns 

nede 5 1695 blev han udnævnt til Erfebiffop af Cambray. 
Men, medens han alædede fig ved diſſe Kongens Gunſtbe— 
viisninger, traf uventet et Uveir fammen cover ham. Det 
Menffab, hvori han ſtod med Mad. Guyon, indviklede ham 
i en theologiſt Strid med Boſſuet, det angreb denne Dames 

>» 
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religioſe Ideer og forlangte af Erkebiſtoppen af Cambray, 

fin forrige Difcipel, men nu hans Medbeiler, at han ogſaa 

Fulde fortafte dem. Iſtedet derfor ffråv Fenelon fin Ex- 

picarion des maximes des Saints, fom endnu mere vakte Bos⸗ 

Muets Fuer. Alt hvad Fenelon forebragte til fit Forſvar 

og fil at oplyſe fine Grundſæetniager, kunde et holde 

Mad Maintenon fra af forlade hans Partie. Ludvig 14de 

forviſte ham til fit Dioces, ogInnocens 12te fordømte hang 

Lære. Fenelon bar derte Slag med Fatning og underkaſte⸗ 

de fig ubetinget og uden Forbehold. Pan levede fra denne 

Tid i jit Dioces ſom en værdig Erkebiſtop og chriſtelig Phi⸗ 

lofoph, og glemte fnart over videnfkabelige Beſtjeftigelſer 

be Krænfelfer, den ſtore Verden havde tilfsiet ham. En 

Bryſtbetæendelſe endte hans Liv 1715. De forſtjellige phi⸗ 

ldofophiſte, theologiſte og belletriſtiſte Verker, han har fore 

fattet have gjort hans Navn ubødeligt. Man erkjender i 

dem en ved de bedfte ældre og nyere Skrifter næret, og ved 

en levende yndig og blomſtrende Phantaſie befjælet Aand. 

Hans Stiil er flydende, behagelig, teen og harmoniſt. 

Hang fortrintigſte Værker ere: 1) Les aventures de Telema- 

quc, hvori han fom Prindſens Opdrager vilde fremſtille et 

Monſter paa en fyrſtelig Opdragelſe. Det ſtal hemmeligt 

være ham frataget af hans Kammertjener og faaledes bes 

fordret til Trykken; dog maatte det førft udgives efter Luds 

vig 14des Dod. Thi, da Kongen Engang dat indtagen 

mod Forfatteren, ſaae han i denne hiftoriffe Roman en Sas 

fire paa fin Regjering og forbød at fuldføre den begyndte 

Trykning. Def varde Ildeſindede ei vanſkeligt at finde 

hvad de føgte, De faae i Calypſo (hvilfet Fenelon neppe 

tænitepaa) MadamMontéspan, i Eucharie Fro kenFontan⸗ 

ges, i Antiope Hertuginden af Burgund, i Proteſilaus 

Louvois, i Idomeneus Kong Jacob, og i Seſoſtris Ludvig 

T4de. Folt af Smag, der fun faae paa Værket felv, bes 
undrede det fom ct Mefterfiylie, der foredrager en fortræfs 
felig Moral for Regenter i den behageligfte Sndflædning 

og forener alt det Tillokkende ved Fabelen med Dydene hes 

le Kraft. Forſt fo Aar efter Forfatterens Død udgave 

hans Arvinger den fuldftændige Telemach i to Bind den 

er fiden utallige Gange tryft, Man regner 140 Udgaver af 

den og 99 Overfættelfer, 2) Dialogues des morts, 2 Bind. 

3) Dialogues sur eloquence en gẽnẽral er fur celle de la chai- 

re en particulier. 4) Abréægé des vies des anciens Philoſo- 

ble ufuldendt. 5) Traité sur l'éducation des filles, 6) 

emonftrarion de Vesistence de. Dieu &c. La Harpes og bd” 

Alemberts Cloger over Fenelon indeholde mangt intereſſant 

D tail· 

DE 



406 eo 

… Feodsr, Navnet paa flere ruffiffe Regentere. 13 
Feodor iſte, anden Søn af Iwan Waſiliewitſch den 2der, 
regjerede fra 1588 fil 15945 under ham blev Siberien fulde 
kommen undertvungen, og man begyndte at gjøre Anlæg 
ber, Han var fin gader aldeles ulig. Iwan havde givet 
ham fre Bofarer fil Raadgivere i vigtige Forretninger, 
men han agtede diſſe fun lidet og fulgte derimod ubetinget 
fin Gemalindes Broder, Boris Godunow. <Hammaatte afs 
ſtaae Sverrig Eſthland i Freden til Zeucina, Med ham 
udnøede Ruriks Duus. 2) Feodor 2, en Søn af Boris 
Godunom, maatte efter 6 Maaneders Negjering vige for 
en falſt Demetrius. 3) Feodor 3die (1676 — 1:32) en 
Son af Alexei af Huſet Rmanow. "Under bam maatte 
Tyrkerne afſtage Ukraine fil Rufferne, og Koſakkerne kom 
ander ruſſiſt Herredømme, 

' Ferdinand hede adffillige tydſt-romerſte Kei— 
ere. 

Ferdinand fie, Carl den zdes Broder, hvem 
Han og fulgte ſom tydſt Keiſer 1558 » efterat han forhen 
1531 var valgt til romerſt Konge og fra 1526 til Konge i 
Ungarn og Bshmen. 1539 holdt han en Rigsdag i Augs— 
burg, paa hvilken Tydſtland fif en nye almindelig Mynt⸗ 
Orden, der dog ei ſtedſe er bleven iagttaget, og Proteſtan⸗ 
førne fremkom med adſtillige Religionsbeſperinger. Fer— 
dinand var meget tolerant og udvirkede paa det tridentinſte 
Goncilium, ſom var aabnet igjen 1562, fine Under— 
ſaatter adffillige religisfe Friheder, hvorfor han var mes 
get elſtet. Rigshofraadet erholdt og under ham fin beſtem— 
fe Organifation. Hans forte Regjering tillod ham ei at 
udrette faa meget godt for Tydſktlaänd, fom hans Zæntes 
maade. lovede, | Gan døbe” alerede 1564. 2) Ferdi— 
namn d.2den fulgte Mathias i Regjeringen 16 9 og var 
alerede nsgen Zid i Forveien 1617 af fin Formand udnævnt 
til Urviag-af haus ſamtlige Stater, Han beſteeg Kei— 
ferthronen, da FrediveaarsÉrigen var i Udbrud og det 
øjterrigife Huus i ſtor Fare, Han var en mørt, i fig ſelv 
indfluttet Mand, opdraget af Jefuiterne i Ingolftadt og 
intolerant i Religionsſager. Bohmerne vilde ei erkiende 
denne ivrig catholffe Fyrfte for deres Konge. De vare 
under Thurns Anførfel trængt frem til Wien, men deres 
Tilbagetog gav ham Tid aft drive fif Keiſer Valg igjennem 
trods Unionens Proteſtationer og Bohmernes Modftand, 
Liguens og Churfyrſt Johan Georg Iſte af Sachſens uns 
ſtottelſe, befæftede ham pad Bohmens Throne. Deſto 
haardere og vilkaarligere gif han nu frem i dette Land im. d 
Proteſtanterne. Der flod Blod overalt; de proͤteſtantiſte 
Særere bleve fordrevne, og mange tuſende flittige Bohmer 
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vandrede ud; Jeſuiterne kaldte han tilbage og ſonderſtar 
med egen Haand Bshmernes Majeſtetsbrev. Han ſatte 
fine No ſtandere. fornemmelig Frederik ste af Pfalz, ſom 
Bohmerne havde valgt til deres Konge i Adten, fratog 
Frederik Churfyrſteverdigheden i Pfalz, hvilken han 1622 
overgav Marimilian af Bayern, der havde undertøftet 
ham. - Ved fine Generaler Tilly og Wallenſten feirede 
han og over Chriſtian den 4de af Dannemark (ved Lutter 
am Baremberg), Chriſtian af Braunſchweig og Greven af 
Mannsfeld. Hertugerne af Meklenborg, fom havde under— 
ſtottet Kongen af Danmark, erklærede han i Achten og fore 
lenede Wallenſtein med deres Land. Han vilde og bemeg— 
fige fig Handelsherredommet paa Hſterſgen, men dette 
Project firandede ved Beleiringen af Stralfund, der blev 
paa det kraftigſte forfvaret af de wvrige Hanſeſteder. Nu 
fremtraadde han med Reſtituttensediktet 1629, efter hyvil— 
tet alle af Proteſtanterne fecularviferede umiddelbare Stif— 
ter igjen ſtulde beſettes med catholſte Biſtopper og Prælas 
ter, de Reformeerte ſtulde udelukkes fra Religionsfreden 
og de catholſte Fyrſters proteſtant ſte Underſaatter ſtutde 
igjen antage den catholjfe Troe: er Edict der blev 
udført med Magt i Augsburg, Bim, Kaufbeuren og Re— 
gensburg. Men Wallenfteins "AfZedigelfe, ſom næften 
alle Rigsſtender forlangte, RiDelics Modvirkneng, ſom 
fatte Alt i Bevegelſe for af indſtrenke Oſterrig, og endes 
lig Guſtav Adolphs tappre Virken for Proteſtanterne, hine 
drede Ferdinand i fine morke Planers Udforelſe, Suſtavs 
Seiervindinger fatte endog de oſterrigſke Arvelande i Fare, 
men Sverrigs Helt faldt ved Luͤßen 1632, eg Lykken ſyntes 
igjen at ville vende fig til de Keiſerlige, ſom under Erke— 
hertug Ferdinand ſtoge de Svenſte ved Nordlingen 1634, 
hvorpaa Sacſen fluttede en Particulairfred i Prag 1635. 
Churfyrſten af Trier, fom havde føgt franfe Beſtyttelſe og 
modtaget franſke Tropper ifine Fæftninger, blev paa Fer— 
dinands og Philip 4des Befaling bortført af ſpanſke Trop⸗ 
per efterat den franſte Garnifon var. nedſablet. Dette 
gav Frankerig Paaſtud til umiddelbar Krig imod Øfterrig 
eg Spanien, Sverrig kunde virie med mere Eftertryk; 
Banner flog den ſachſiſte Hær (Keiſerens Allierede) ved 
Witſtock 1636-99 Keiſeren døde den 15 Febr, 12637 uden af 
naae fin Henſigt af tilintetgjøre Proteſtanterne og Tydſt—⸗ 
lands politijffe Friheb. 3) Ferdinand 3bie fulgte 
fin Fader, efterat denne paa Congreſſen i famburvrg kort 
før fin Død havde faaet ham udnævnt til romerſtk Konge 
ved af vife fig tilbøielig-tilFred. Under hans. Regering 

. blev Tredivegarskrigen bragt til Ende. Banner trængte 
hurtig fra Sachſen til Pommern; derfra til Bøhmen. og 
jatte 1641 Rigsdagen i Regensburg — Hertug 

32 
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Bernhard af Sachſen havde flere Gange feiret over de Kei— 
ferlige ved Reinfelden og Breiſach. Alt derte gjorde Fere 
dinand zdiemere tilbøielig til Fred, dog tom denne ei iſtand 
paa den før nævnte Rigsdag i Regensburg, paa hviifen 
vel Ferdinand vifte meget Mod, men drev mindre igjennem 
end han onſtede. Dog bley man enig om at fortſetteunder— 
handliagerne; Keſſeren tilftod endog adſtillige Rigsftæns 
der, fom havde tager ſvenſt Partie, Amneftie,— Af diffe 
fortſatte Underhandlinger kom der endelig ud at en Freds 
congres fulde aabnes i Månfter og Osnabruͤck. Dog vares 
de det nogen Zid inden denne Congres tog fin Begyntel=" 
fe, og Krigen vedvarede, da der ingen Baabenftilftand var 
faſtſat. Torſtenſon, fom i Banners Sted havde antaget 
Commandoen, trængte frem til Måbren, men gif derfra 
tilbage til Saffen, flog Erkehertug Leopold Wilhelm ved 
Leipzig og trængte anden Gang ind i Maͤhren. Mod de 
Franſke vare de Keiſerlige mere lykkelige; og Torſtenſon 
marſcherede fil Danmark, hvor ban havde ftor Fremgang. 
Paa fit Tilbagetog flog han den feiferlige General Gallas, 
overfvøminede Mæbren og trængte næjften lige til Wen. 
Hans Efterfølger i Commandoen Wrangel forbandt fig 
med Turenne. Detrængte begge igjennem Schwaben fil 
Bayern (1646) for at adffille Churfyrſt Maximilian fra 
Oſterrig. Dette ſteede 1647 i Baabenſtilſtanden til Ulm. 
De maatte vel derpaa drage bort, men fom 1648 og hevne⸗ 
de fig paa de frafardne Bayrer z de Svenſte vilde. fil at 
bemægtige fig Bohmeßs Hovedſtad, da Freden kom iſtand 
(See den weſtphalſke Fred), Kort derpaa bragte Keiferen 
fin Søn Ferdinand ydes Valg til romerſt Konge iftand, 
men Sønnen døde Aaret derpaa, - Paa Rigsdagen fra 653 
til 1654 bleve vigtige Forandringer foretagne i Juftitsvæs 
ſenet. Ferdinand, der et kunde glemme fit Fiendſtab mod 
Sverrig, fluttede Forf før fin Død (1657).en Forbindelfe 
med Polen imod Sverrig. 

Ferdinand ade (iſte) Konge af Neapel og Sicilis 
en er en Søn af Carl 3die af Spanien og blev født den iote 
San. 1751. Han var endnu mindreaarig, da han efter 
fin Faders Død befteeg den neapolitanſte <hrone. Aar 
1763 formælede han fig med Marie Caroline, en Datter af 
Maria Therefta, af hvilket Ægteffad endnu.6 Born ere 
ilive. Han er en godmodig og ſpvag Fyrfte fom med megen 
naturlig Forffand elffer og befordrer set Gode og SFjønne 
i Livet og Kunfterne; men han beſad er Energie nok uns 
der faa vanſkelige Forhold, fom hans Regjering fom i, at 
modſtaae Dronningens og hendes Miniſtres, ifær Actons 
lidenſkabelige Beflutninger. Dan tog fra 1793 — 1796 Deel 
i den almindelige Krig mod FranÉerig Efter to Aars 
Fred gjorde Nerfons Seier ved Abukir ham igjen til Frans 
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kerigs Fiende. Efter Neapolitanernes Nederlag under 
Mac bemægtigede de Franſte fig hele Neapel og proctame— 
rede den parthenopæiffe Republik, Denne vår dog Fun af 
fort Varighed. Ruſſernes og Oſterrigernes lykkelige 
Feldttog i Italien tillode Ferdinand af vende tilbage til 
Neopel, hvis Befidddelfe blev ham ſikkret i den følgende 
Fred, Bien, da en rusſiſt enge fE Flaade vifte fig for Neas 
pel i Nov. 1805 og 20000 Mand Ruſſer vargila "dede, lod Na⸗ 
poleon, der i dette Skridt ſaaeReapeisOeeltagelſe 1Fiendfø 
ligheder imod Franter:g, Landet befætte af fine Hære og 
nødte den fongelige Familie til at fætte over til Siciltene 
Her hoidt dog Ferdinand fig ved Englændernes Hieſp, drog 
fis paa nogen Zid ud af alle Forretninger 8 overgav fin 
Son Frants Regjeringen proviſoriſt 1812. Efter de fidfte 
fore Forandringer i Curopa er han igjen vendt tildage tid 
Pespel og beherſter nu begge Sſcilierne eller Neapel og Cis 
iliien under Ravn af Ferdinand 1fte, 

vr Ferdinand ste (1fte) Konge af Aragonien, ogs 
faa faldet den catholſte, varen Son af Kong Fohan den 
2den af Aragonien, og blev født 14533. Bed fit Giftermaal 
med Iſabella af Saftilien lagde han Grunden tih hele Spaz 

-niens Forening, ſom dog-fø ft kom fuldtommen i Stånd 
42 Aar efter. Ferdinand og Iſabella levede mid hinans 
den, bemærteren Hiftorieffriver meget rigtigt , ei fom fo 
JEgtefolE, hvis fælleds Eiendom fiaaer under Mandens Be— 
faling, men fom to Monarker, der for deres Intereſſes 
Skyld ere paa det noieſte forbundne med hinanden. Iſa— 
bella tilſtod fin Mand ingen anden Deel i Caſtiltens Regje— 

ring end at fætte fit Navn ved Siden af hendes paa For: 
ordningerne og føie fit aaben til hendes. Begge foreene— 
de bannede en Magt, ſom Spanien hidtil ei Savde feer. 
De underkaſtede fig efter en lang og blodig Kamp Granada 
det enefte Rige, Maurerne endnu eiete i Oranien; men 
deres Regjering erholdt den bøiefite Glands ved Amerſkas 
Opdagelſe, hvortil Ferdinand havde gjort Udrufiningen , 
og hvorved han blev Beherſter af betydelige Lande. (See 
Columbus). Han erobrede ogfna Navarra og ſendte fin 
General Gonſalvo af Cordova til Italien, hvor han be— 
mægt:gede fig Neapel, uden enten for denne Erebring eller 
for Navarras Indtagelſe at kunne anføre nogen tilftrrælfes 
lig Grund. Deraf fom det og at Ferdinand, fom i-Spas 
nien kaldtes den vife og kloge og i It rtien den gutfryginge, 
i Frankerig og Engelland benævntes den berftefyge og tros 
løje. Han fyntes fun af have een Gjenſtand for ”iet, fin 
Magts Forøgelfe og Befæftelfe; men denne uaf adelige 
Beſtrobelſe og ben ham egne Fanatismus ledede hom til 
ftore Misgreb. Han viide utTtræffe fin Magt felv over fine 
Underſaatters Samobittighed og indførte Inquifitionens 
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frygteligt Tribunal, uden at indſee at han derved indrom⸗ 
mede Geiftligheden en Magt, den fnart vilde bruge imod 
Monarken felv. En anden falſt Forholdstegel var Jeder⸗ 
nes voldſomme Forbrivelfe, der var Landet fit ſtert Tab. 
Cfter fin Gemalinde Iſabellas Død 1504 giftede Ferdinand 
fig paa nye med Germaine de Foir og dede 1516 af Vater— 
ſot, ſom ffal være foraarfaget af en Drik, fom Hang anven 
—— gav ham for af ſette ham iſtand til at avle 

ørne 

Ferdinand 7de (Mar. Frants) [forhen Prinds 
af Aſturien, er født den 14de Oct. 1784. Han havde nydt 
en Optragelfe, der giorde ham til et brugbart Bärktei for 
det Partie ved hang Faders Hof, fom det var mere om af 
gjøre at tilfredsſtille deres Had imod Fredsfyrſten Don 
Manuel Godoy, end indfere en bedre Tingenes Orvden it 
Spanien. J Spidfen af Fredsfyrſtens Modftandere ſtod 
Hertugen af Infantado. For at vinde Prindſen af Aſturi— 
en betjente Hertugen fig af dennes forrige Opdrager Cano— 
nicus Don Juan Escoiquiz. Dette var en Mand af Ver— 
dengsfundffab Intrigue og ei uden politiſt Fendens. Han 
havde ſtor Forkjerlighed for Engelland og troede ved Hjelp 
af den brittiſkte Nationalkraft at kunne virke paa Spaniens 
politiſte Gjenfødelfe, Da ogſag han hadede Fredsfyrſten 
blev han let trukken ind i Foreningen, hvis Hovedperſoner, 
foruden Infantado vare Marquien af Ayerbe, Prindſens 
Kammerherre og Greverne Orgoy og Bornas. Man fore—⸗ 
ſtillede Prindfen at Godoy efter Kongens Død vel kunde 
fortrænge ham fra Thronen, hvilket var faa meget lettere, 
da Prindfen var ſat ien fuldfommen paſſiv Tilſtand, næ- 
fien glemt af Nationen, miskjendt af fin Fader og hadet ef 
Dronningen. Alerede 1806 begyndte man paa diſſe Intri— 
guer, og alerede dengang bragtes Prindſen faavidt, at han 
iet egenhændigt Dekret udnævnte Hertugen af Infantado 
til Ovevanfører for Tropperne i Nye-Caftilien i Tilfælde af 
Kongens Død. Tillige nedffrev Prindſen med egen Haand 
en Memoire, hvori Fredsfyrſten beffyldes fer hemmelige 
Forbrydelfer, hans Overmod og Gjerrighedeſtildres med de 
fortefte Farver og Kongen anmodes paa detsindftændigfte 
at bortfjerne denne Yndling og hans Zilhængere til Thro— 
nens og Folfets Held. + Denne Memoire fulde overrætteg 
Kongen: man gif endnu videre, Da en franié Armee 
rykkede ind i Spanien for at befætte Portugal, fif man 
den franffe Geſandt i Madrid trukken ind i Partiet, og 
paa hans Raad ſtrev Ferdinand til Napoleon, og gav ham 
fir Onſte tilfjende at gifte fig med en franſt Prindſeſſe. 
Dette Skridt blev ei ſtjult for Fredsfyrften, Hans Underſo— 
gelfer bragte ham fnart paa nærmere Spoer: han faae 
Leilighed til aft bemægtige ſig Prindfens Papirer, og nu 
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lage dennesPlan ham klart for Oinene. Han ilede fil Drone 
ningen og begge føgte at overbeviſe Kongen, at hans Sen 
fragtede ham effer Liv og Krone, Ferdinand og hans hele 
Huus blev arreſteret i Eſcorial. Forhorene over ham 
fandt Sted Natten mellem 28 og 29 Oct, i Kongens Værel 
fer og i Miniſterens og Praſidentens Nerverelſe. En 
Prociamation af 20 Oct. 1807 gjorde latente bekjendt 
med dette Skridt og Aarſagerne til famme. Prindſen un» 
Dertegnede i fin Arreſt et Breb, hvori han bad rå Fader om 
Forladelſe. Denne tilgas, men Uri derføgelfen fortſattes 
mod de Medſtyldige, og Hertugen af Infantado ſaavelſom 
Eſcoiquiz forviftes, Men Fredsfyrſtens Bekymring, ſom 
En ang var vakt, Jod fig ei herved berolige. "Den franſte 
Regjerins Uvdirkſomhed ved diſſe Forfald og Folkets Indelis 
ge Stemme fyntes ham ugunſtige Forvarſter. Saaledes 
fremtragtes Nevolutionen i Aranjuez ten 19de Marts 
1808 ved de forſtjellige Hofpartier og ved Folkets Urce eg 
Spending. Den i8de om Aftenen havde Prindſen fagt 
tilen Gefreider af Garden: ,,3 Nat regner jeg paa Eder!” 
Garden overfaldt derfør om Natten Fredsfyrſtens Vagt, 
Folket forenede fig med den; Yndlingens Bolig blev ſtor— 
met, man flæbte ham ud, og bedekket med Saar ſtjulte 
han fig under noget Straae i en Stald, hvorhen hang 
Garder havde reddet ham, Hans Afſattelſe og Indkaldelſe 
for en Criminalref, fom Carl den 4de Dagen efter nedfats 
te, unde ei fænger. berolige Folket, men Kongen fraͤſagde 

* 

ſig endnu ſamme Dag Reg gjeringen og overdrog ſamme til 
Prindſen af Aſturien, antog Mavnet Ferdinand den 7de 
og blev bilfer af Folket Fædrenelandets Betrier. Hertugen af 
Infantado blev Commandant for den. fpanffe Garde og 
Præfident i Caſtiliens Raad 3 Ferdinand udſtadede en Be— 
faling, hverved Jagten i Madrids og Lyfiflottenes Omegn 
blev frigiven, og Statsſecreteren Cevallos fik der Hverv. af 
indgive Forſlag til Forbedring af ben indenläandſte Comu— 
nication. Mod Godey anlagdes Proces. Men imidiertid 
forandrede, efter de franfÉe Tidender, den gamle Konge fin 
Beſſutning, erklæerede ſin Thronafſtagelſe for tvungen og 
fin Søn for en Thronrover og opfordrede den franſte Keiſer 
til af dømme i denne Saa. Dette ſteedte unter Beſtyttel⸗ 
fe af en franſt Armee, fom under Storhertugen af Berg 
rykkede ind i) Madrid den 2352 Marts.” Desuogtet drog 
Ferdinand den 7de fom Konge ind i Madrid ten følgende 
Dag. Han havte fÉfrevet fil Napoleon, gjort ham fin 
Thronbeftigelſe bekjendt og anholdt om en franſt Vrindſes⸗ 
ſe; mentillige ved Bekjendtgſsrelſe af Acterne om Begi— 
venhederne i Eſcorial føgt at fralægge fig fin Faders Be— 
koldninger. Napoleon havde imidlertid befluttet at be» 
nytte fig af den. gamle Konges Svagheder: han meldte 
berfor Ferdinand at kan befandt fig paa Reiſen til. Spaniens 
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og indbød ham af komme fig imode paa Halvveien for 
mundtlig aft regulere diſſe Anliggender. Paa dette Brev 
begav Ferdinand fig affted den 1ode Apr. tilligemed Hertus 
gen af Infantado, Statsſekreteren Cevalles, Canonicus 
Escoiquiz og flere, blandt hvilke den fine Sabary. Ner 
ved fit Riges Grændfe erholdt han en Skrivelſe fra Baz 
jonne af 16 Apr., hvori Napoleon erklærede, at han fun 
vilte erkjſende ham for Spaniens Konge, naar hang Faders 
Afftaaelfe var ſteedt frivillig og et aftvungen ved Be— 
giverhederne i Aranjuez. Ferdinand fortſatte imidierrid 
Reiſen og anfom den 20 Apr. i Bajonne hvor den frænfede 
"Fader og den forbittrede Dronning tilligemed Fredsfyrſten 
indfandt fig 10 Dage fenere. Napoleon modtog den gams 
le Konge og Dronningen med megen Deeltagelſe. Ferdi— 
nands Beftræbelfer at forfone fig med fin Fader bleve, frug— 
tesløfe; den ste Mai frafagde Ferdinand fig Spaniens 
Throne, og fulgte efterat Carl 4de hoitidelig havde overs 
ladt fine Rettigheder til Spaniens Throne til Napoleon, 
fine Forældre til Bourdeaux, Hvor han og hans Brødre tils 
traadde Faderens Aftrædelfesact, Derimod erholdt han 

ſom Apanage: a) en aarlig Rente af 400000 Franker før 
fig og fine Efterkommere af Frankerigs Kronffat ; b) Nas 
varras Paladſer, Parker 2c. gjeldfrie fom fuldkommen Ei⸗ 
endom for fig og fine Arvinger og c) endnu en-aarlig Rente 
af 600000 Franter ligeledes anviiſt af Frankerigs Sat. 
Han opholdt fig derpaa i Slottet Valencey og blev faa 
ſtrengt bevogtet, at bet engelſte Minifteriums Plan at 
bortføre ham :810, flog feil, Man havde fendt en vis 
Baron Kolly til ham, men Kolly blev greben øg kunde ei 
jule fin Plan. Prindſen ville lade fom han misbillis 
gede denne Plan, gav felv en Efterretning derom, forfitres 
de Napoleon om fin ubegrændfede Hengivenhed og yttrede 
det Ønffe, at blive adopferet af ham. Ferdinand paas 
drog fig paa nye almindelig Misbilligelfe ved at 'flufte en 
Fred med Napoleon 1813, og vifle fig beredvillig til af ind⸗ 
gaae Alt for igjen at erholde Thronen, Men, da Cortes et 
bifaldt denne Fred, blev Terdinand i Frankerig til Napole— 
ons Affættelfe, da han vendte filbage til Spanien co beteg⸗ 
nede fin Regjerings Begyndelſe ved Handlinger og Indret— 
ninger, der ei erhvervede ham den offentlige Stemme. 
J Aaret 1816 har han formælet fig med en portugiſiſt 
Prindſeſſe. 

Ferdinand (FrederikChriſtian Ludvig)Prinds af 
Preuſſen, Ssn afuguſtFerdinand var født d. 18 Nov. 1772 
og blev i Affairen ved Saalfeld den 10de Oct, 1806, Denne 
Prinds er bleven mærkværdig for Preuſen derved af Kris 
gen imod Frankerig 1806 og 1807 var tildeels hans Vært 
sg ſammes ulykkelige Begyndelſe ved Saalfeld tildeels 
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hans Skyld. Hans glimrende Talenter manglede blot det 
rigtige Maadehold. Da han i Preuſſens forſte Krig mod 
det revolutionaire Frankerig aabnede fin Militaire Løbebas 
ne, vifte meget Mod og bar ved Mainz en ſtarkt faaret 
Oſterriger ud af Slaget paa fine Skuldre, ' fattede man 
fort Haab om den unge Helt. Havde Prindſen ſtedſe ble— 
vet i Feldten var fan mueligt bleven et ander Menneſte. 
Men hang Virkſomheds Indffrænfelje fil ſom Generallieu-= 
tenant at vife fig paa Vagtparaden, var ham trykkende og 
han forfaldt til mangen Udfvævelje, Heri lage Grunden 
til hans famøfe Eventyr med Stad. de Steen i Hamburg , 
hverhen han havde fulgt bende 1802; heri maa man føge 
Aarſagen til hans uhyre Gjeld, hans uforfvariige Opfør= 
ſel imod Kongen, mod Grev Haugwitz, med den franſtke 
Geſandt, fort imod alle, der ei billigede hans excentrifke 
Ideer, eller der ved politiſte Forhold ſtode imod ham, 
Han følte en varm Kjerlighed til Friheden, Hvilten dog et 
var i Ligevægt med hans Indfigter, gav ham alt for megen 
Selvtillid og forblindede ham med Henſyn ril den nye frau— 
ſte Keifers og hans Hæres Kræfter. Eværdet blev imidler= 
tid trukket og Prindſen føgte en vigtig Poſt ved Armeen, 
længe blev ril hans Ergrelſe, hans Beſtemmktlſe uafajort; 
endelig overgav Prindſen af Hohenlohe, uagtet Oberſt 
Maſſenbaks kraftge Foreſtillinger, ham Anførfelen over 
fin Avantgarde, og fra dette Dieblik gik Prinds Lours 
(Ludvig) Ferdinand med ſterke Skridt fin Stſebne imødes 
Hans Gelvriltid gjorde ham faa ligegyldig, at han gjorde 
et Beføg hos en boͤhmiſt Greve for at dee tage- i: ct Jagt» 
partie, da den preusſiſte Armee allerede rykkede frem imod 
Freiberg. Dette bevægede Fyrften af Hohentohe ti. ar ud⸗ 
ftæde en alvorlig Foreſtilling til bam, bvori Han ſagde: 
sshan haabede at Prindfen fiden 1794 var modnet ti! en 

Mand, faa. gan ei vilde opofre Kongens Tropper til fin 
Forfængelighed éler Omtale i Aviferne ; han maatte ad— 
lyde og vide at en Avantgarde alene ei var teftemt tit at 

levere Glag: han ſtulde blot fee rigtig, rigtig betømme 
Fiendens Bevægelfer 2c.7” Følgen vifte, hvor lider Printfen 
agtide denne Juſtruction. Da General Tauenzien bar 
bleven tilbagekaſtet ved Schleitz den gåde Der. vendte Wurs 
fdjallerne Lannes og Augereau fig imod Hohenlohes Adant— 

garde, fom omtrent 3000 Mand ſteerk, ſtod ved Saaifetbe 
Den førfte Efterretning herom electriſerede Prindfem n fa 
høien Grab, af jan glemte fit hele militaire Xerfold ag 
befluttede af maale fig med Fienden entnu før ban havne 
givet Prindſen af Lohenlohe nogen Efterretning herem 
Han traf ftrar fine Difpofitioner sg alerede Kl. 9 ter 10 
Sct. vare Zropperne engagerede, Da Prindſen blev overs 
beviift om, aft hanei var iftand fil af modffaae den næften 
fire Sange ſterkere Fiende, befalede han Tilbagetoget med 
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muligt Overleg. Sfærd med perfonlig af bringe Artille— 
riet igjennem Saalfeld, opholdt han fig faalænge ved en 
beſtadiget Kanon, aft en Colonne franſt Cavallerie var 
trængt frem eg kunde angribe det preusſiſte og ſachfiſte. 
J Spidſen af Hufarerne brød Prindſen løs paa dem; men 
formedelſt Mangel paa Eenhed mislytkedes denne Maner⸗ 
te, Eſquadronerne bleve kaſtede i Uorden tilbage, Prind— 
ſen blev indviklet i Øaandgemæng og omtinget af fiendtlige 
Huſarer. Han. afflog med Heftighed den tilbudne Pardon, 
og en Piſtolkugle Enufte hans Bryſt. Gan blev faaledes 
det fsrſte Offer denne Krig, fom han med faa megen Utgal⸗ 
modigbed havde ønffet og tildeels frempirket. Fyrften af 
Hohenlehe erholdt paa fin Marſch fil det tauenzienſte 
Corps, en Fjerdingvei fra Casla ved en ſachſiſt Huſaroff⸗— 
cier Prindfens Beretning, at han ventede at blive angre— 
ben; og neppe var Fyrften ftegen af Heſten i Casla for 
at erpedere nogſe Depeſcher før han fi Efterretning om 
Ferdinands Fald. Hans Ledninger bleve bifaftei Kirken 
i Eaalfeld. „Hans Død er hæderfuld, men beklagelig; 
han bøde, ſom enhver god Soldat maa onſte at døe ; ſag— 
de den anden franſke Bulletin om ham. Hang fø naturlige 
Børn, Louis og Blande, bleve 1810 under Navn af von 
Wildenbruch ophøjede i Adelſtanden af Køngen af Preus— 
Ten — Prinds Louis Ferdinand var eet af de ſtorſte mufis 
kalſke Genier og ei alene en fortræffelig Claveerfpiller, men 
og en ypperlig Componi ft: 

Ferduli (Haſſan BenSheriſhah) Perſernes vigtig— 
ſte epiſke Digter, blomſtrede ved Mar 1020. Han var 
født i Thus, hvor hans Forældre levede ſom Agerdyrkere. 
Perſiens gamle Hiſtorie vakte hans Videbegierlighed, og 
ba han havde gjort fig bekjendt med den, beſluttede han at 
forhberlige den ved ODigtekunſten. For at indgive nogle 
Befværinger vandrede han til Gasno, Hvor Sultan Mah— 

mud holdt Hof.og ſamlede Digtere og Lærde omkring fig, 
Han traadde i.en af det keiſerlige Paladſes Haver og fandt. 
i et Lyſthuus to af Keiſerens Digtere, ſom underholdt fig 
med.at improviſere Vers. Ferduſi nærmede fig dem og 
blandede fig i deres Underholdning. Anſari, een af hine 
Digtere, berømt ſom Lyriker, forbaufedes ved af høre en 
Wngling i Bondeklader yttre fig med faa megen» Aand og 
fortfatte Samtalen med ham. Han fif at vide, i hvad 
Henſigt han var fommen og fortalte Sagen for Sulfanen, 
fom gav Ferduſi Befaling, efter førft at have prøvet ham, 
at beſynge de gamle Perſerkongers Bedrifter og lovede ham 
et Guldſtykke for hvert Vers. Ferduſi anvendte en Ræfte 
af Aar paa dette Arbeid og bragte et ſtort hiſtoriſt Digt af 
60000 Vers (Faldet Shahnameh, Kongernes Bog) tilveie, 
hvilket indbefatter Perſiens Hiftorie fra Ruſhirvan indtil 
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Zesdegard og egentlig beſtaaer af en Ræfte hiſtoriſke Epo— 
poier. Helten Ruftan, ten perſiſte Herkules's Bedrifter 
udgjøre een af de jEjønnefte Epiſoder i ſamme. Ferduſi 
overgav fit Vært til Sultanen, fom indtaget imod ham af 
en Bagtaler, fun lod. ham udbetale en Solvmynt for hvert 
Vers. Digteren, fortrydelig over af fee fig faa uværdigt 
behandlet, forærene Pengene bort, udſtreg en Mængde 
Vers fil Mahmuds Roes, fom han havde inbflettet i fit 
Digt 03 hevnede fig ved en bitter Satire. Nodt tihat 
flygte Fegav han fig til Thus, hvor han levede ſtjult. 
Imidlertid fortrød Mahmud fin Uretfærdighed, og, da 
han fit at høre Digteren levede i Mangel, lod ban beltæffe 
tolv Kameler med rige Foræringer til ham. Da de ankom 
for Portene af Thus mødte de Ferduſis Liigfærd. — Hang 
Shahnameh er eet af de meeft udmarkede blandtAſiens Dig— 
ferværter ; det perſiſte Sprog har intet Være, der fan fæts 
tes bet ved Siden. Før Hiſtorien er det af uffatteerlig 
Værdie, men endnu fun lidet brugt, Enſengeilſt Overfæts 
telſe, fom Champion. begyndte paa 1760, blev ufuldendte. 
Enkelte Fragmenter findes overſatte i Jones's Commenta— 
tier i Wilkens perſiſte Chreſtomathie, i Schlegels Europa 
og i tydſte Merkur. Det hele ffal nu udkomme, trykt i 
Oſtindien. Et Fragment udkom i Galcutta 1814 under Ti⸗ 
tel af Sohreb. 

Ferguſon (Adam), fødti Logierait ide ſtotſte 
Hefilande 1724, var en tidlang Feldtpræft, derpaa 
1757 Hopmeſter i ord Bufes Huus, 1759. Pro— 
feſſor i Naturvidenſkaben og endelig fra 1764 Profeſſor 
i Moralen i Edinburgh, hvilken Plads han igjen medtog 
efter halvandet Aar at have ledſaget dem unge Lerd Cheſter— 
field paa en Reiſe. Fornemmelig har han giort fig berømt 
ved fin Hifterie om den romere Republiks Fremſkridt og 
Undergang, London 17383, 3 Bind 4., ved ſit Forſog over 
det borgerlige Selffabs Hiftorie og ved fine Begyndelſes— 
grunde i Moralphilofophien, det førfie gode Compendi— 
um i denne Videnſkab, England fan opvife. Han nedlags 
be fi: Profeſſur 1784. 

TermentGjæringsmiddeld: en Subſtans, hvorved 
man frembringer Gjæring i ef andet Legeme, 

Fernambuco, et Stadtholderſtab i den oſtlige 
Deel af Kongeriget Braſilien i Sydamerika. Denne Pros 
vinds er ſerdeles rilg paa Sutter, Bomuld, Pomeranſer, 
Tobak og det bedſte Brafilietræe, fom derfor og føre Nav— 
net Fernambuco. Befolkningen beløber fig endnu ei tir 
flere end 10000 Menneſter af hvilke omtrent den femte 
Deel ere Dvide, de øvrige Indfødte eller Negere. Hoved⸗ 
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ſtaden heder ligeledes Fernambuco eller Olinda og er et Ho⸗ 
vedoplagsſted for europæifte Varer, 

Jerney funen lille ubetydelig Flælfe med-et Slet, 
nær ved Genf, men berømt fomVeltaires forrige Eiendom, 
hvilfen han vilde gjøre til fit beſtandige Opholdefted efterat 
ban var vendt tilbage fra Frederik adens Hof. - Dog foriod 
han fiden bette fredelige Ophodsfted og gif nok Engang til 
Paris, hvor han døde. Voltaurres „nordiſte Semiramis,”” 
Kerferinde Catharina 2den af Rusland lod forfærbige en 
nøiagtig Model af Voltaires Studerekammer i Ferney i ops 
hoiet Arbeid. 

Fernow (Carl Ludvig) een af de grundigſte og 
ſmagfuldeſte tydſte Kunſtkjendere og Eritiker var fodt den 
ig Nov. 1763 i Blumenhagen en lille Landsbye ved Paſe— 
walk i Uckermark, hvor hansFader tjente ſom Karl paa et 
Gods, men erhvervede fiden en lille Eiendom. Faderens 
Troſtab og Duelighed flente Sønnen til Anbefaling; - ban 
blev faa yndet af Godſets Herſtab, Frue vonNecker og hen—⸗ 
deg 3 Døttre, af den tredie Froken 1 hans femte Aar tog 
ham til fig og førgede med moderlig Omhed for hans Op⸗ 
dragelſe. Drengen gav fnart paafaidende Prøver paa fin 
lette Fatteevne øg man befluttede af epofre-ham til Viden— 
aberne, Men Frue Necker blev tvungen til at forlade fit 
Gods og faae fig udaf Stand til længere at underſtstte fin 
toivaarige Clev og maatte villigei at han tom til Pafes 
Walt i fin forrige Læreres Huus. Hos denne, fom var Rota⸗ 
rius, blev han Copiiſt. Her levede han i er trykkende Slas 
verie, Den tørre Beſtjeftigelſe med Afſtrivning, ſom et 
lod ham Zid ti! af lære noget, truede at lade ham gaae blis 
bage it Kundſtaber, og fun paa hans Velynderſtes Mægling 
der vedblev at tage Deel i hans Skjebne, blev det ham fors 
undt regelmæfjig af beføge Skolen. Han havde levet to 
Aar i Paſewalk, da en Ungdoms Forfeelfe, hvortil hans 
fremſpirende Sands for Kunſten forførte ham, gav hang 
Skiebne enanden Retning, og bevægede hans Fader og 
hans Beſkytterinde, til hvilke han var flygtet at fætte ham 
i Lære hos en Apotheker, da han alerede beſad Endeel 
Kundffaber. Skjent hans Herre var en haard ftræng 
Mand, holdt han dog afden unge Fernow, men uden der— 
for at behandle ham mildere eller mere ſfaanſomt. Dog 
Fom denne Mands Velvillie ham til Fordeel ved en Zils 
dragelſe, der funde havt be ſorgeligſte Folger for ham. Cu 
Jæegerdreng kommer en Morgen meget tidlig i Apotheket, 
da Fernow og en anden Dreng netop havde aabnet det, 
Fernow, ſom fpøgede med Jægeren, tog hans Gevær, lags 
de an paa ham og trykkede af uden at ane at Geværet var 
ladt, Det ulykkelige Skud drebte Sægeren paa Mieblife 



Ser ; ATE 

ket; Apothekeren flede til, hørte hvad der var feet og 
befluttede paa Hieblikket at redde Fernow, Han forplig— 
tede den anden Dreng ved Ced til evig Zaushed og man fos 
regav ar Geværet tilfældigt var gaaer løg og havde dræbt 
Sægeren., Saaledes flap fan for en langvarig criminal 
Muderføgelfe; men førft længe efter funde han nogentunde 
berolige fit Øjerte. Imidlertid endte han fine Læreaar, 
ihvilte han tun fjelden havde funnet rilfredeftille fin Lyſt 
til Tegning og Digtekunſt, og begav fig til Live for at 
undaaae Hververne. Her var han faa Inttelig at finde en 
god Condition fom ved en tilſtrakkelig Underholdning lod 

" ham beholde Tid nok tilovers til at arbeide med Held pag 
fin højere Dannelſe. Han vedblev at øve fine Kræfter i 
egnen og Digten, gjorde Bekjendtſtab med den fortræ ffes 
lige Carſtens og fif ved fin Omgang med denne originelle 
Kunſtner høier» og rigtere Synsmaaderi Kunſten, indtil 
endelig hans ſtedſe vorende Kjerlighed for Maleriet og de 
Fremſtridt, hangjorde deri, bevægede ham til at forlade 

Apothekerkunſten og gandffe følge fin Tiibøielighed. Fra 
denne Zid levede han af Portraitmalen og Tegneunderviigs 
ning og øvede fig tillige i Digtetunften3 men hans Arbei— 
der jaavet i denne ſom hiin Kunſt bevife dog afhan ei gand— 
ſke havde Kald til fammes Udøvelfe. I Ludviasluft hvor— 
hen han havde begivet fig paa nogen Tid, lærfe han af 
Fjende et Fruentimmer, til hvem fnart den reneſte Kjerligs 
hed bandt ham. Pigen var fra Weimar og bevægede Fers 
now let fil at følge fig derhen ved at ſtildre ham de ſtjon— 
nefte Udſigter. Desværre fandt han fig ſtuffet Mismod 
og trykkende Nød tvang ham tilat forlade Weimar for at 
gaae til Jena. Her gjorde hanet fortroligt og lærerigt 
Bekjendtſkab med den fortræffelige Reinhold, i hvis Huus 
han lærte at Fjende Baggeſen, fom var i Begreb med at 
reiſe fil Schweiz og Italien og gjorde Fernow det Tilbud 
at følge fig derhen, Denne uventede kykke førte hurtig og 
uventet den efter højere Uddannelſe ſtrebende Yngling til 
fine driſtigſte Ønffers Maal, Dog havde de tun feet en 
ubetydelig Deel af Italien, da Baggeſen blev nødt til af 
vende tilbage, -Men Fernow fandt i Baron Herbert og 
Grev Burgſtall to Velyndere, der ſatte ham iftand til des— 
uagtet at begive ſig til Rom 1794 og opholde ſig der i nogen 
Tid. Henrykt ved Oldtidens Kunſtomgivelſer, ledet og 
ſtyrket ved fin faderlige Ven Carſtens, ſom han fandt i 
Rom og boede hos, begyndte han nu met Jver at ſtudere 
Kunſtens Theorie og Hiftorie famt Italiens Sprog og Digs 
tere: hans Synskreds udvidedes og berigtigetes, og, da 
hans Velynderes Underſtottelſe ophorte, vidfte han ved Fos 
Telæsninger af erhverve fig faa meget at han kunde blive i 
Rom. Efterat han i Rom hadde anvendt meer end 8 Aar. 
paa Kunſtens ivrigfte Studium og beriget fin Aand med de 
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kjsnnefte Kundſkaber, havde i denne Tid feet fin Ven Care 
ſtens døe i fine Arme, ogi fit 36te Aar giftet fig med en 
vel hverken riig eller ftjøn; men ved Hjertensgodhed og 
Huuslighed udmærtet Romerinde, vaagnede bet Onſte hos 
ham at vende tilbage til ſit Fedreneland for i et paſſende 
Embede at kunne ſtjenke fin Familie den nødvendige Undere 
holdning, nyde Frugterne af fin Flid og meddele Verden 
famme. Et Kald fom overordenelig Prvof-ffor til. Univers 
fitetet i Jena ſparede til diſſe OHnſker og bevægede ham ét 
Aaret 1803 at forlade Rom med fin Familie, Som Frugs 
ter af hans Ophold i Italien maa man betragte hang ro— 
merſke Gtudier. Men paa denne Reife over Alperne paa⸗ 
drog han fig Dem Sygdom, der fiden beftandig gnavede pan 
hans Livstræfter, Bel mobtagen i Weimar, begav han 
fig til Jena og begyndte fine Forelæsninger der, Hans et 
aldeles gunftigeStilling der varede fun til Foraaret 1804, 
da an ved Jagemanns Ded fif Bibliothekarpladſen hos 
Enkehertuginde Amalie og begav fig til Weimar: Dette 
Embede fÉaffede ham vel ci tilftrætfeligt Udkomme, men 
røvede ham og fun liden Tid, og vilde fat ham iſtand tilt 
uforſtyrret Molighed af forelægge Verden fine Kundſtaber 
i fortræffelige Verker, hvis ei hang ftedfe mere forſtyrrede 
Sundhedstilſtand ſom ofteſt havde berøvet ham frie Xandsz 
virkſomhed og paadraget ham mange legemlige Lideller, 

hvilke han bukkede under for den 4ade Dec. 1:08. Han døde 
af en ulægelig Pulsaarehævelfe i en Alder af neppe 55 Yar, 
efterat han alerede i de førfte Forføg af fine grammatiſke 
og æfthetijfe Forſtninger, havde leveret Værker af varigt 
Værd. Hans lærde og ſmagfulde Udgave af italienſte Dig» 
tere,hans iGrundighed ogFuldſtendighed endnu uovertrufne 
italienſte Sypreglære ville vedligeholde hans Wavn. En 
Veninde, af den afdadeFohanna Schopenhauer, har meddeelt 
Puͤblikum hans Levnetsomſtendigheder i en egen Biogra— 
phie paa en Fernow værdig Maade, 

Feronia den romerſke Gudinde for Lyſtlunde og for 
Friheden, Jhendes Tempel modtage de Frigivne en Hat 

- til Tegn paa deres Frihed. 

Ferrara, fordum et Hertugdemme i Italien, hvil: 
ket nu udgjøren Deel af Kirkeſtaten, grændfer mod NM. og 
V. til det lombardiffe Kongerige, mod S. til det 
bolognefiffelogomagna og mod. fildet venetianffeBugt og 
har en ufund Beliggenhed. Det gamle, fra Toſcana ned— 
flammende og alerede i det ge Aarhundred berømte Huus 
Eſte havde Vicariatet over Ferrara. Azzo 6fe blev faldet 
eftandig Herre af Ferrara (1208). Men i Begyndelfen af 

det 14de Aarhundred havde Huſet Eſte tabt flere af ſine Be⸗ 
- ſiddelſer. Pave Clemens gte blev 1310 Herre af Ferrara 
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"men fnart kaldke det undertrykte Ferrara Familien Eſte 
til Hjelp 1317, hvilken Ejempete med Johan den 22be og 
endelig ved et Forlig erholdt Ferraris Vicariat mod en 
Rente. Markgreve Nicolaus 3die blev afPaveNicolaus 3die 
ertlæret for Herre af Ferrara. Hans naturlige Søn Bor⸗ 

"Jo fulgte ham og blev af Pave Ål:rinder-6fe udnævnt til 
Hertug af Ferrara (1471). Han forlenede og ſiden Herku— 
les 1fte, retmesſig Søn af Nicolaus Zdie med Hertugdem— 
merne Ferrara, Mafja2c., uagtet han i Forveien havde 
berøvet ham Ferrara formedelft hans Forbindelſe med Mais 

» land. Hans Søn Alphons 1fte maatte udholde en lang 
Kamp mod Venedig og Paven, fordi han hadde taget franft 
Partie i Ludvig i2tes Krige i Italien. Med hans Cønnes 
ſan Alphons aben uddøde Mandsſtammen af Huſet Eſtes 
Hovedlinie. Ham fulgte hans Zætter Gæfar, men denne 

- berøvede Clemens 8de Ferrara 1598 og forenede det med 
Kirkeſtaten. Herfugerne af Modena have ei ſiden kunnet 
gjøre deres, Fordringer derpaa gjældende. Ferrara var 
flere ffore Digteres og Kunſtneres Fædreneland og dets Hers 
tuger vare omhyggelige Befordrere af Kunſter og Videnſtka⸗ 
ber. — Staden Fer ara ligger ved Po, er fter og godt bes 
buet, fremvifer erdnu det gamle hertugeligepallads, ſom er 
Gardinallegatens Reſidens; ſtjonnere er det nye faa kaldte 
Diamantpallads Staden havde forben fædvanlig henved 
24000 Indb. og mange Kloſtre og Kirker. I Benedictiners 
kirken er Digteren Arioſts prægtige Minde. Univerſitetet 
(ftiftet 1391) var fordum meget berømt. 

;Ferrø er den. vefiligfte af de canariſke Øer, hvirs 
Fe tilhøre Spanien, De flefte Geographer drage den førfte 
Middagslinie (Meridian) igjennem denne Øe. 

Ferſen (Axel Greve af) Fongelig fvenf£ Rigsmave 
ſchal, nedſtammede fra-en gammel ſvenſt Familie, der var 
i Befiddelfe af månge Godſer, fornemmeligt i Finland, 
Han fvilledeen udmærket Rolle ved Ludvig 16tes Hof og 
hans indfagende Skabning gjorde håm til Kongens og 
Dronningens Yndling. Overalt heed han le beau Ferfen 
(den ſmukke Ferſen), og det var almindelig Mening at han 
nød Dronningens hemmelige Gunſt. Da Revolutionens 
Storm brød ud, fulgte Grev Ferfen ei andre Yndlinges Ex—⸗ 
empel, ſom forlode den uykkelige Monark. Den ftyrtede 
Kongefamilie tro og hengiven udkaſtede han mange Planer 
til dens Redning. Paa Flugten til Varennes havde han 
fin Plads paa Kudſkteſedet. Samme Iver vifte han, da 
den fongelige Familie var indflurter i Temple. Engang 
føgte han af befrie Marie Antoinette ved at tilfende hende 
Melliter, hvori Billetter vare indfluttede, Da alle hang 
Beſtrebelſer vare forgjsves begav han fig til Bruͤſſel, hver 
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han længe opholdt fig. Den Troſkab han havde viiſt Bour⸗ 
bonnerne erhvervede fam Guftav 3dies og fiden Guftav 4068 
Yndeſt. Denne ſidſte ophsiede Ferfen til de hoieſte Hæderes 
poſter i fit Fædreneland. Han blev Ridder og Commanz 
deur for den fongelige Orden, Generallieurenant, Kauts—⸗ 
Yer for Akademiet i Upfala og Rigsmarſchal. Ved Slut⸗ 
ningen af 1797 gik ban ſom Gefandt til Congreſſen i Ra⸗ 
ftadt, der ble» uden Følger, Siden tog han ingen virks 
ſom Deel i Sverrigs offentlige Anliggender, Hvad der 
i Stockholm blev fortalt om hans hemmelige Planer og 
Virken, beroede paa Rygter, fom, uagtet de bleve ubevis 
ſte dog havde de blodiafte, Følger. Grev Ferſen var nær 
det 6ode Aar, da hans Plads fom Cen af Rigets hoieſte 
Embedsmend den 2u Juni 810 kaldte ham tilen Sørgeces ” 
remonie, der blev yderft førgelig for ham felv. Kronprinds 
Chriſtian Auguſts Liig var bragt fra Aviddinge,- hvor han 
var død d.28Mai tilLilienholm og ſtulde derfra bringes til 
Reſidenſen. Anordningen ved dette Liigtog tilkom Grev 
Ferſen fom Marſchal, hvorfor han befandt fig t en ferfpæn= 
dig Vogn fæt foran Liget, fom blev truftet af 8 efte. Sys 
net af denne Sørgehøitidelighed henrev Fotket, ſom enthu— 
fiaftiſt havde elffet Kronprindfen og af ham ventet Held og 
Lyle, til lydelige Udbrud af Smerte, hvori blandedes 
Forbandelſer mod de Perfoner, man anfaae for Aarſag tit 
Prindfen Død, Uden at funne anføre nøgen anden Grund 
end det Uventede i Begivenheden, talte, dunkle Rygter om 
en voldfom Dodsmaade og nævnte Ørev Ferfens Navn. Da 
Toget var kommet til den med Menneſter opfyldte Adolph 
Frederiks Plads udraabte Folket med lydelige Trudſler 
Grev Ferſens og hans Soſters Navne, og Steentaft. ſonder— 

. floge Vinduerne i hans Vogn. Marſchallen flygtede ind i 
et Privathuus, medens Toget bevægede fig fremad; den 
oprørte Foifemængde omringede Hufet og fordrede Kron— 
prindfens Morder frem, Forgjeves føgte de tililende Ge— 
neraler Adlercreutz og Silberſparre at bilægge Stormen; 
efter frugteslsſe Beftræbelfer førte Silberſparre den Ulyk— 
kelige felv ud af Huſet, men forgjeves forſikrede han om 
hans uſkyldighed. Berovet fin Orden, Kaarde og Kappe 
blev han Maalet foren almindelig Regn af Steen og Slag. 
Saaledes kom han til Raadhuſet, men før han kunde redde 
fig derind, blev han greben, flæbt ved Haarene og faalænge 
mishandlet med Stød og Slag til han opgav Aanden. 
Dans nøgne Liig blev udftillet til Skue og forſt fildig IyÉ-= 
kedes det af dæmpe Folkets Raſen, der endnu fordrede flere 
blodige Ofre. 

Feſcenniſke Vers have deres Navn af Stas 
den Feſcennia i Etrurien, hvor de forſt vare, brugelige. 
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Man forftod derved Vers af flibrigt og ſmudſigt Indhold, 
maaffes dramatiſte Smpromptuer. 

Feſc h, Cardinal og Erkebiſkop af Paris, var født i 
. Xjaccio den 3die Jan, 1763 og var Napoleons Onkel. Han 

var forſt Canonicus i &t IMiniato i det Toſcanſke, blev é 
Aaret 1802 Gardinal-Legat og Ertediffop af Lyon og 1803 
af Pius den 7de udnevnt til Cardinal. Kort derpaa gif 
han ſom Gefandt til Rom, hvor han blev modtager af 1 az 
ven med den frørfte Udmerkelſe og erhvervete fig Indbyg⸗ 
gernes Kjerlighed ved fine VWelgjerninger, Den 1fte Xebr. 
1805 traadte fan ind i Vedligeholdelfesfenatet, efterat 
han kort forhen var bleven Stor: Almofenier af Frankerig 
og hædret med Æreslegionens røbe Baand. J Fuli fame 
me Har fendfe Kongen af Spanien ham Ordenen af det 
gyldne Sfind og i Mai 18v6 udnævnte Fyrſt Primas han 
til ſin Coadjutor og Cfterføger, hvilken Exſpeckance han 
dog fiden frafagde fig 1810, da Napoleon beſtemte Bice— 
kongen af Italien til Storhertug af Frankfurt efter 
Dafjlbergs Død. Derimod udnæevnte Napoleon fam til Er⸗ 
kebiſtopaf Paris, da den gamle Erkebiſtop Debelloy 
døde. Efter den Zote Marts 1814 begav Feſch fig til 
Italien. 

Feßler (Ignaz Aurelius) berømt ved fin Skiebne 
ej mindre end ved fine talrige Strifter, blev født 1756 i 
Presburg i Ungarn, traddde- 1773 i Capucinerordenen i 
Modling og blev 1781 flyttet til Kloſteret i Wien. Aar 
1783 udnævnte Keiſer Joſeph ham, efterat han havde tas 
ger den theologiſte Doctorværdighed fil ordentlig Profeſſor 
Å de orientalſte Sprog øgdet gamle Teftamentes-Hermeneus 
tit ved Univerfitetet i Lemberg Tillige fif han efter Forz 
langende fin Afifeed fra Capucinerordenen. Sit færeems 
bede forvaltede han til 1788; thi, da han 1787 havde 
bragt fit førfte Sørgefpil Sidney paa Theatret i Lemberg; 
indoiklede hans Fiender ham i'en”fiffalft Proces desangaa⸗ 

ende, denuncerede Stykket ſom forargeligt, ugudeligt, reli— 
gionsſtridigt og oprørjt og nødte Feßler, ber betragtede 
fin Stilling for hsiſt uſikker ved Sofeph 2dens fnart ventede 
Døbog ei lage nøgen gunſtig Afgjorelſe af fin Sag imøde, til 
at flygte til SHiefien efterat han havde nedlagt fit Embe— 
de. Ser fandt han en venffabelig Modtagelſe hos Bog—⸗ 
"handler W. &. Korn i Breslau og blev fnart fo deelag⸗ 
tigt anfat t hos Arveprindſen af Carolath, hvilken overdrog 
ham fine Sonners videnſtabelige Underviisning, de han ved 

fin Faders Død var fommen til Regjeringen. Aar 1791 gif 
Feßler over til den lutherſte Religion, begav fig 1793 til Ber⸗ 
Jin, hvor han pribatiſerede, blevudnævnt tilb FSA jor de 

es 
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catholffe Anliggender i de nyorganiſerede polſte Provind⸗ 
fer med en paſſende Lonning og vifte fig virkſom, deels ſom 
Skribent, deels ſom Opdrager. Han giftede fig i Berlin, 
men forlod denne Stad 1803 og kjobte fig et Landjted t 
Kleinwall, ef Par Mile derfra, "hvor han i fin Families 
Efjød og i landlig Rolighed fortſatte fine litteraire Arbei— 
der. Slaget ved Jena og fammes Følger tilintetgjorde 
hans ſtille Lykke. Han miſtede fit Embede og maatte fælge 
fin Eiendom med betydeligt Tab og nedfatte fig i Nieder— 
ſchoͤnhauſen ved Berlin og fiden i Bulow, Omgiven af en 

talrig Familie, trykket af Krigens Byrder og uden anden 
Indkomſt end den, hans litteraire Virkſomhed ſtaffede ham, 
behøvede han meer end almindeligt Mod for ei at ligge uns 
der for Sfjebnens Slag, Han har felv fremftillet et leben⸗ 
de Malerie af fin daværende Stilling, ſom ingen Folende 
Fan iæfe uden at røres. Men og denne Nød havde fine 
Grændfer, J Aaret 1810 blev "han faldet til Petersburg 
ſom Profejfor i de orientalſte Sprog og Philofophien ved 
Alexander-Newſty-⸗Akademiet med en aarlig Inkomſt af 
2500 Rubler og Titel af Hoſfraad, men han ſtal fiden, efter 
offentlige Efterretninger have opgivet denne Plads, fordi 
hans philoſophiſte Synsmaade et ſtemmede overees med 
den der herſtende; men er fiden anſat ſom Correſpondent 
ved Lovcommiffionen med en Gage af 2500 Rubler. Der⸗ 
paa har han begivet fig til Volſkei det ſaratowſte Gouverne⸗ 
ment til den rige Kjøbmand og Collegieraad Slobin, ſom 
ber har oprettet en Opdragelſesanſtalt. Her giver han 
ugentlig 8 Timers Underviisning, hvorfor han har 1500 
Rubler og frie Bolig. Hans Barker vife ham fom en lærd, 
klaͤrtſeende og fortræffelig Mand og duelia Jagttager, uags 
get de betydelige Feit, ſom diſſe ei ere frie for. 

Feſt-og Hoitidsdage, helligede fælleds Gudstjeneſte, 
inddeles i Søndage og egentlige Fefidage; differ ere enten 
ordentlige eller overordentlige, bevægelige eller udevægelis 
ge. Bevægeligecre Paaſte, Pintſe 2c., ubevægelige Juul, 
Helligtrefongersdag, Michelsdag, St. Hansdeg 2c. J 
alle oplyfte Stater har man arbeidet paa at afſtaffe dem 
eller formindſte deres Antal ved at henlægge dem fil næfte 
Sondag. Dog var det maaſtee at onſte at vifte Fæfte enten 
til religiss Opbyggelſe eller til vigtige Nationalbegivenhes 
ders Erindring bleve holdte med Høitidelighed og Andagt. 
De gjøre ei fjeldent et fordeelagtigt og opbyggeligt Indtryk 
paa mange, j j 

Feſton (Frugtſnor) er en levende eler kunſtig og i 
fidfte Tilfælde enten malet eller i Steen ophøjet udars 
beidet architettoniffe Prydelfe, af ammenbundne Ørene, 
blandede med Blomſter og Frugter, fnart paa Bygningens 
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Udſide iſer over Dorre og Vinduer, fnart i dens Indre, 
i Verelſer og Sale. Undertiden tager. man og iffetet for 

Blomſter og Frugter, Muslinge, mathematiſte og muſi— 
kalſte Inſtrumenter, Dyr 2c, efter Stedets Beſtemmelſe, 
ſom Attributer for Fiſterie, Sagt, Muſik, Aarstiderne. 
Maaden af ophænge diſſe Feſtons er forſtjellig, thi ſnart 
hænge de lige ved den ene Ende, ſnart ere de befæftede ved 
to Ender og danne halve Sjrtefbuer , fnart ere begge AE 
Manerer blandede. 

F et h⸗A 1is5 ab eller Fath Ali Shah ſee Perſten. 

Fetiſchismus et Ord hvormed man betegner 
Tilbedelſen af naturlige og kunſtige, levende eller liviøfe 
Væfener i Naturen fom guddommelige, Ordet er nyt, Saa 
gen gammel. De Broſſes bar i fit Skrift De culte des Dieux 
Fetiches forſt bragt Ordet Fetiſch i Omlob. Det fommer 
enten af det portugiſiſte Fetiſſo, en Hexeklods, eller efter 
Winterbotton af Faticeira, Troldavinde. Portugiſerne 
kaldte Negernes Afguder ved Senegal og Manituferne andre 
vilde Nationer ſaaledes og fiden fil Ordet en mere almins 
delig emfattende Betydning, Man fan ſtjelne mellem to 
Slags Fetiſcher: 1) Dele og Værker af Naturen og 2) 
Værter af Menneffehænder. Til de førfte høre Elementer 
og Bjerge, fom Beboerne af Caucaſus, Perſer, Araber, 
de gamle Tydſte, Mongoler, Peruaner, Negre, Buræter 
dyrkede; Hinduer, Parther og Kamſchadaler tilbade Flos 
der og Kilder; Slaver Tſcheremiſſer og Jakuter Skove og 
Frøer; Syrer, Phrygier, Tunkineſer og Laplændere Ste— 
ne; Ægypter, Oftiæferog andre tilbede Dyrz desuden 
brugte man Huder, Beenrader, Kløer, Hoveder, Flere ꝛc. 
ſom Fetiſcher Den anden Claffe er ei mindre talrig: 
Parcer, Scyther, Taurier tilbabe Pile, andre derimod 

" Kar, Dæle ꝛ⁊c. Bigtigt er Spørgsmaalet hvorledes Men— 
neffet er faldet paa at tilbede Fetiſcher. Bed nogle af 
diſſe Fetiſcher er det begribeligt, ved andre derimod maae 
man forundres over Antagelſen af et ſſigt Væfen ſom Gud. 
Kilden til al Fetiſchtsmus er den Naturmenneſket eien—⸗ 
domligeSynsmaade afKaturen. Uden felv af vide det fører 
han fit Liv over i Naturen og hvad da uden for ham: er ved 
ham blevet levende, det färekommer ham at være høiz 
ere og mægtigere end kan Jelv er, og i det fremmede Veſen, 
finder han fit Eget og der Menneſtelige guddommeligt. 
Dette er den, renere og ædlere Fetiſchismus i Naturens 
Men herved blev. det ikke. Ligeſom Naturmenneſtket 
havde givet der døde uden for fig Liv, ſaaledes gav 
det Levende, Dyrverdenen, fin. Følelfe og. fir indse 
vortes Liv, Dyrets Inſtinct — det, Henſigt 

e 2 
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sg Overlæg, og, da det ved Kunſtdrift, veb Lift i at und⸗ 
gaae fin Fiende, at føge Mæring, overgik menneſkelig Cfz 
tertanke, da det endog vidſte det Uſeete, kunde langtfra 
Yugte fin. Føde, forudføle Beirliget, faa gao-Dyrverdenen 
Menneſtet dets egen Sands høiere og overmenneſtelig til 
bage. (Dorfetiſchismus). Denne Fetiſchismus tilbad 
oprindeligen ei Dyr men den levendegjorde Natur med Oy⸗ 
renes Sandſer og Skikkelſe. Afrikas meeft brændende og- 
Nordens koldeſte Climater frembragte den laveſte Fetifchiss 
mus- af” derte Stags. Fetiſchismens ſtörſte Wartelſe t 
Oldtiden fandt uftritig Sted i Ægypten: om ben nyere 
Tids Vildeer det bekjendt, at de fælge, drukne, true, 
haane, prygle-og ſanderſlaae deres Afguder, naar de ei hø 
re deres Pnſter og Bønner. Fetiſhismen var meeft for» 
ædist i Græfenland, hvår en ſtjon GSudeflægt gif frem ved 
Kunfternes og Sangens Hijelp. Den ædlere. Fetiſchismus 
dannede Liver i Naturen fil-Maturaander med eiendomlig 
Perſonlighed i menneſkelig Geſtalt, med menneſtelig Villie 
øg Zænfen, i £ 

Feudalfyftem ſee Lehnsſyſtem. 

Feuillang. oprindeligen Medlemmerne af den 
1577 af Johan de la Barriere efter. Benedictiner Regelen 
ſtiftede Munkeorden (Barfodermunke), der bar en Green 
med Blade (feuilles i Armeen. Ved den franſke Revolu— 
tions Tid (1791) fik en politiſt Club dette Navn fordi den 
ſamlede fig ten Kloſterbygning for hine Munke. Den vaas 
gede fornemmelig over den nye Conſtitutions Opretholdeife 

og blev det indffrænfede Monarkies Grundſetninger tro. 
Lafayette, Baily og flere retſkafne Mænd vare Medlemmer 
af denne Club, ſom fiden blev fryrtet. 

Fiacre, en Leiefaret af hoilke der i ſtore Stæder 
ſtedſe findes nogle til Afbenyttelſe paa de offentlige Pladſe. 
Efter Foregivende fÉulle de have deres Navn af ben hellige 
Fiacre, en ſtotſt Konge i det 7de Aarhundred, hvis Billede 
den førfte Hyrekudſt i Paris gjorde til Skildt paa fin 
Bolig. 

Fibrer kaldes de fine Trevler eller Traade, bvor—⸗ 
med Dyrenes og Plantelegemernes fafte Dele ere ſammen— 
vævede, ; 

Fichte (Johan Gotlieb) var født i Rammenau ved 
Biſchoffswerda i Øvre:Laufis den 1gde Mai 1762. Han fif 
en claſſiſt Dannelfe, ftuderede i Jena, Leipzig og Wittens 
berg ,- levede derpaa nogle Aar i Schweitz og i Preuffen, 
hvor ban I Kånigsberg havde Omgang med Kant. Forf 



Fic 479 

—— han det philoſophiſke Publikums Opmerkſomhed paa 
fig ved ſit: Verſuch einer Critik aller Offenbarung (Koͤ⸗ 
nigsberg 1792. 8.) Dette Vært ſtaffede ham 1793 efter 
Reinholds Afgang fra Jena Kald fom overordentlig Profes— 
for i Philofophien ved def derværende Univerfitet Her bes 
Fjendtgjorde han under Navn-af Videnfkabslere et philoſos 
phiſt Syſtem, ſom han førft byggede paa det kantiſke, fra 
hviltet ham dog fiden ſtedſe fjernede fig mere. Formedelſt 
en i den af ham udgivne philofopbiffe Journal (8 B. 15.) 
indrykket Afhandling : Ueber den Grund unſers Glaubens 
an eine goͤttliche Weltregierung, faldt han i, Mistanke for 
en irreligiss Zæntemaade. Den Opſigt, hans Afhandling 
vakte, foranledigede en Underſsgelſe. Fichte truede med 
at villenevlægge fit Embede, hvilket én ſtreng Sandheds⸗ 
kjerlighed gjorde ham til Pligt, hvorpaa han erholdt. fin 
Afffeed. Han fandt en venſtabelig Modtageife i den preus— 
jiffe Stat. Han privatilerede en tidlang i Berlin, og 
blevi Gommeren 1805 Profeſfor i Phi oſophien i Erlangen 
med, Ziiladelfe at tilbringe Vinteren i Serlin. Under 
den franfé =. preusfiffe Krig gik han til Koͤnigsberg, 
hver hanen fort Tid, holdt Forelæsninger, — Cfier Freden 
vendte han tilbage til Berlin, hvor han 1809 biev anfat 
ſom Profeſſor ved der nye oprettede Univerfitet, Dan bøde 
den 2g San. 1814 af en heftig Nervefeber i fit 51 Aar. Fich⸗ 
te var en Mand af ftor Skarpſindighed sg høi Veltalenhed 
i ſit Foredrag. IF fine mindre videnſtabelige Bærfer giver 
han et Mønfter paa god tyde Profa. Han havde en bety⸗ 
delig Indflydelfe paa fin Tids Zænfen. Hans Syftem er 
egentlig fireng Idealismus, da det Reale eller Virkerige, 
fom vi fætte uden for os, efter dette Syftem fun er en 
Skabning af vor egen indre Virkſomhed. At hæve Aanden 
over Materie og Sandſelighed og opflamme Sindet til den 

hoiſte Reenhed, Dyd og Selvfornægtelfe, var hans beftans 
dige Stræben fom Lærer og Skribent. Hans Hjerte var 
fyldt af Følelfe for alt SEjønt og Godt, Venſkab og Tiers 
lighed: - Hans Retſtaffenhed var urottelig | og hans Sand: 
hedskjerlighed var ligefaa ſtor fom hans Iver at forſvare 
Sandheden. "Dog udartede denne ofte til Egenſind, Haard— 
nakkenhed og videnſkabelig Intoleranſe, hvilfet ei ſjelden 
paadrog ham ſtore Ubehageligheder. 

Fichtelberg er Navnet paa to forſtjellige Bjers 
ge. Det hoieſte eri Fyrſtendommet Bayreuth-hvorfra ad⸗ 

ſtillige Grene løbe ud til alle Egne; det er henved 7 Mile i 
Lengden øg over 4 i Bredden og er bevoret mes Øran. — Po⸗— 
vedmaffen af begge Spidfer, hvoraf dette Bjerg beſtager, 
er Granit, men Sidearenene henimod Regnitz ere Kalk⸗— 
ſteen. Det er rigt paa Mineralier, ſom Jern, Viectriot, 
Svpovl, Kobber, Blye, Marmor. Ved Wunſiedel ſeer 

DL 
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man endnu paa en ſtor side af dette Bjerg, Luxenburg, 
hvorpaa det forſtyrrede Roverſlot Rudolphſtein ſtod. De 
mærteligfte Spidſer ere Schneeberg 3682 høit, Ochſenkopf 
3621 Fod, Fichtelberg 3521 god, Zinnberg 3316 Fod høit; 
Paa Schloßberg er Fichtelſee, et med Moos og Rør begroet 
Vind. Paa dette Bierg udfpringer Saale, Eger, Mabe og .; 
Mayn. Det faafaldte lille Fichtelbierg ved Wiefenthal er 
det, hoieſte blandt de ſachſiſte Erzgebirge. Dets Hoide er 
3731 Varifer Fods Paa det: udfpringer Tſchoppe, Seh⸗ 
ku Mitweyda ꝛc., der danne adſtillige ſmukke Vand⸗ 
alde 

Fidalgo kaldes i Portugal en Perſon af alminde— 
lig Adel ligeſom i Spanien Hidalgo. De unge Adelsmænd, 
ber tjene Jem Pager ved Hoffet kaldes og Fidalgo. 

Fideicommis, den Beſtemmelſe af Een, der 
efterlader en Arv, at Arvingen gandſte eller tildeels efter 
en vis Zid eller ved indfrædende Tilfælde, ſtal aftrede den 
til en anden, dernæft det anbetroede Gods eller Arven felv 
og endelig en Eiendom, ſom Arvingerne blot mage benyts 
te, men ei afhæende, da den ſtedſe ſkal blive ved Fa⸗ 
milien. 

Fides, Trofkab blev af Numa indviettilGudinde. 
Hendes fædvanlige Symboler ere ſammenlagde Hænder, en 
ur: ldue 20, 

Fidibus; ſom bekjendt en Papiirſtrimmel fil at 
antænde en Tobakspibe ved. Sindrig er i det mindſte føl-= 
gende Forklaring af dette Ord, hvilken, hvis. vi et feile, 
Ebert har givet, Paa den Tid Tobaksrogen endnu var fors 
budet, indbøde Studenterne hverandre fil Zobatss og Pis 
Selſkaber ved ſmaae Sædler, hvorpaa ſtode: fidelibus -(2 : 
fidelibus fratribus) og ved diffe tændte de fiden deres Piber. 

Fielding (Henry) blev født den 22 April 1707 i 
ECharpham:Parf i Sommerſetſhire; hans Fader, fom havde 
fægtet med Hæder under Marlborough var ftegen til én Ge⸗ 
neralljeutenants Poſt. Sin førfte Underviisning modtog 
den unge Fielding i fin Faders Huus af en Lærer, - hvis 
Characteer han har fÉildret i fin Roman Sofeph Andrews 
under der opdigtede Navn Trullier med meget Liv." Siden 
Blev han fendt til Eaton-College, hvor han levede t den 
ftørfte Fortrolighed med Lirtieton, For, Pitt ꝛc. Siden 
gif han til Leyden for at ſtudere Jura, men forlod famme i 
"fit 20de Wor, da hang mange Sødffendes Nødvendiabeder 
ei tillode hans iøvrigt velbavende Fader af anvende betyde— 
lige Summer paa ham alene. Lan begav fig derpaa til + 
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London for at fortfætte fine Studier in the Inns of Court 
(Collegier), men den med en fyrig Indbildningskraft og et 
lidenſtabeligt Hjerte fodte Yngling, havde endnu ei lært af 
Fjende Verden not for at modftaae Forfsrelſens Tillokkel⸗ 
ſer. Alleſlags Udfvævelfer og Adſpredelſer, ſom han over⸗ 
gav fig fil, ſpekkede fnart hans Sundhed og fatte ham i ben 
meeft bjelpeløfe Tiilftrant, Noden lærte ham at. udtænte 
nye Hjelpemidler og hån begyndte at arbeide fer Preffen og 
Skuepladſen. Det Bifald, hans to forſte Stykker: Love 
in feveral masques og the Temple bean, erholdt, bragte ham 

- til at ſtrive flere og indtil Aaret 1736 havde han ſtrevet 18. 
De forraade alle megen Menneſtekundſtab og fremftille flere 
comijfe Characterer med pikant Naturlighed, men havet 
det Sele lidet poetiſt Værd, hvorfor og Publikums Bifald 
fnart Ejøledes. Ved denne Tid ægtedehanen ſmuk, men 
fartig Pige og forlod London for at leve i Stowes 
i Dorſetſhire, vaa et Gods," der var tilfaldet ham 
ved hans Moders Dod. Sammes maa den ge Indkom— 
ſter tilfredsfrilede si hans Hang” fil Yppighed, og 
da han efter tre Aars Forlsb faas fig —— for alle Midas 
lev til fin Underholdning, vendte han 1740 tilbage til Lon— 

” don for af bringe fine Fermuesemftændigheder iſtand ved 
den igjen fremdragne Jurisprudens og han blev. fnart 
regnet til Landons fortrinligfie practiſte Juriſter. Han 
ſtres og nogle moralffe Afhandlinger. Han maatte dog 
ſnart forlade fin begyndte Bane, da han blev angreben af 
Vobogra og leed næften uafbrust af denne Sygdom, ſom 
hans tidligere Udfvævelfer havde paadraget ham, Mu bled 
Sntet tilbage for ham uten igjen at gribe Pennen. "Han 
arbeidede foret politiſt Tidsſtrift the Champion, Følelfen 
åf hang Kraft til at fremftille den comiſte Side i det men» 
neffelige Livog hans Jverſyge paa Richardſon bragte ham ét 
hans egentlige Fag: de comiſte Familieromaner. J denne 
Periode Frev han fine fortræffelige Romaner; Joſeph Ans: 
drews, Tom Jones (hans Hovedværk) og Amelia, den engels 
jEeLiteratursPrydelfer. Feruden diſſe litteraireArbeider fo— 

reſtod han en tidlang en Fredsdommers Embede i Grevſta— 
bet Middelſex. Paa Lægernes Raad aft gienoprette fin 
Gundfed i en mildere Himmelegn, reifte han føl Liſſabon, 
men døde fo Maaneder efter fin Ankomſt der 1754. Dagbos 
gen over derne Reiſe udkom næfte Aar. Foruden de anførs 
fe Værker rev han endnu : Eflay on Cunverfation 3 Knov- 
ledge Ethe Character of men; Journey from this world to 

the uéxt og Hiſtory of Jonathan Wild, Fielding var af en 
Traftig Characteer og hei Vært. Hans Lidenſtaber, Be⸗ 
gierligheder og Felelſer henreve ham til Extremer. Han 

"gar urofkelig i Venſtab, men heftig i Had, doa forfod 
han at hæmme dets Opbruſen. Som Mand og Fader følte 
han før fin Farrilſes Lidelſer, hvilke han dog kunde hare 
ſparet den, hvis han havde ladet fig mindre beherſte af 
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Ubetenkſomhed og Odſelhed. Hans Tarpe og træffende 
Dom trængte ind 4 det menneſkelige Hjertes ſtjulteſte Fol— 
der og han vifte dets Feil, Egenkjerlighed, Falſkthed, Fors 
fængelighed, -Gjerrighed, Utafnemmelighed 2c, i alle deres 
Skatteringer. 

Fiesco (egentlig Giovanni Luigi de Fieschi) Gre— 
ve af Lavagna, en fyrig, virkſom, ſtolt Mand, udfprungen af 
gen af Genuas æblefte Slægter, var af Naturen udruftet 
med alle de Egenſkaber, fom ere iftand tilat feængfie Meng— 
dens Kjerlighed og Beundring, men hans Hjerte var fuldt 
af umaadelig Herffefyge, det bråg'e ham Undergang. 
Han var født. 1524 eller 15255 en fortræffelig, Opdragelſe 
uddannede hans ſtore Anleeg og hans Faders tidlige Død 
fatte ham i Beſiddelſe af en fior Formue -” Men hans liges 
faa tidligt opvaagnede Ærgjerrighed lod ham ei nyde den i 
Roe. Alerede i fit Tite Aar var han indviflet jet Foretas 
gende mob fit Fedreneland, hvilfet em i øvrigt fortjent Ges 
nuefer af Utilfredshed med Regjeringen føgte af udføre 3; 
og fun hans Ungdom reddede ham for Straf. Aar 
"3544 tog han Delfi en anden Plan at overfalde Genua med 

franſke Tropper, hvoraf der tog intet blev, da det franſte 
Korps, fom var beftemt hertil paa Veien blev flaget af 
Oſterrigerne Men Fiescos Wegjerrighed blev ei den eneſte 
Drivefjer, der bragte ham til nye Foretagender; hertil 

»Fom Jverſyge mod Familien Dorias ſtore Anſeelſe og et 
ved Fornermelſer oppakt Had mod den unge Johan Do— 
ria. Fiesco faar intet andet Middel af ſtyrte Genuas til 
kommende Regent end ved den hele Regjerings Kuldkaſfel— 
ſe; og, da Frankerig og Paven vare utilfredje med Genua 
og Doria og overhovedet med Keiſerens Magt i Italien, 
vendte huh fig til begge, Hangik felv til Rom; dog ans 

"tog han ei ſtrax de ham af Paven foreflagne Betingerfør , 
men fjøbte4 Galeier, fom Paven havde lovet af bemande 
Under bet Paaſtud af lade det krydſe mod Tyrkerne under 
hang. Broder Hieronymus; desuden havde Hertugen af 
Parma lover ham 2000 Mand Hjelpetropper. Opmuntret 
ved diffe Forſikkringer, endnu mere forbittret ved. Gohan 
Dorias tiltagende Overmod, havde han -alerede antaget 
de pavelige Betingelſer, da han befluttede at fpørge tre af 
fine fortroligfte Venner, Vincentius Calcogno, Johan Ves 
rina og Rafael Sacco om Raad og Planens Udførelfe« 
Meningerne vare forſtjellige: den førfte fraraadede det 
helte Foretagente ;, den fidfte raadede fil at antage Frans 
kerigs Underfiørtelfe, men Verina, Fiescos Ven af Zilbøiez 
lighed og Egennytte, felv fuld af Mod til ſtore Foretagen= 
der og en Fiende af Adelen og Derias Familie, paaſtod, 
at Firsco endog uden fremmed Hjelp bunde blive Herre af 
Genua. Hans Mening fil Overhaand. Man tognu nærs 

U 
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mere Forholdsregler. Doriernes Dod beſſuttedes: Gre⸗ 
vens tre Venner ffulde uden af opdage nogen d deres Foreha⸗ 
vende, føge at hverve ſig ſaa mange Tilhengere ſom mus 

—ligt. Greven felv ſegte mere -end nogenfinde at vinde 
Folkets Kjerlighed, men vifte tillige den ældre Doria den 
ftørfte Ærefrygt og overøfte den unge med Venſtabsforſik⸗ 
ringer. Sommeren tilbragte han paa fine Godſer, ovede 

ſine Vaſaller i Vaaben under det Paaffut, at han frygtede 
et. Angreb af Hertugen af Parma, fod ogfaa een af fine 4 
Gaieier komme til Genua under Paaffud at ville udrufte 
ben imod Tyrkerne. Dette meldte han i Fortrolighed den 
unge Doria, «gg lagde fil at han lod komme et betydeligt 
Anial af ao fa ler, for blandt dem «ft dælge de bedſte til 
at bemande fine Galeier, Det blev derfor ei paafaldende 
af fee faa mange Bevæbnede antommen hos Greven. Ve— 
Trina havde imidlertid. bragt nogle 100 Borgerepaa fin Sis 

"De og diſſe havde lovet at tjene ham… Udførelfen af deres 
Foretagende beſtemtes til en Dag, paa hvilken Greven gav 
et Gjeftebud i fit Huus i Anledning af fin Svogers Gifter— 
maal med den unge Dorias Søfter. Her ſtulde begge Does 
riar tilligemed nogle andre myrdes. Men, da begge, ten 
ældre formedelft Sygdom øg den yngre afen anden vigtig 
Uarfag afſloge Indbydelſen, beftemte man Sammenfværs 
gelfens Udføreife til Natten imellem den 1ffe og 2den San, 
1547. Saa omhyggelig man taug, havde dog Etarholdez 
ren i Matland, enten fra Franterig eller Parma. erfaret 
noget derom, og meddeelt dette den gamle Doria og den 
keiſerlige Gefandt i Genua, men begge vare faa lidet miss 
troiffe af de ei agtede derpaa, Den i1fte Jan. gik Fiesco 
til den unge Dorig, aabenbarede ham, at han denne Nat 
vilde lade fin Galei løbe ud og bad om de dertil nødvendige. 
Befalinger, med den Bemerkning, at han ei ſtulde forundres 
over, hvis han hørte nogen Larm om Natten. Doria, 
ſom fandt fig ſmigret ved denne Tillid, lovede Greven alt 
hvad han forlangte og paatog fig at ſtaffe fin Onkels Be— 
fræftelfe, Verina havde imidlertid famlet Endeel af de 
fornemfte Borgere hos een af fine Venner, ſom om det var 
filfældigviis 3; diſſe indbød Greven til Aftensmaaltid hos 
fig i fit Palads, hvor det blev enhver tilladt af Fomme ind, 
men ingen maafte gage ud igjen. Greven meddeelte dem 
Jin Plan at befrie Genua fra Dorias Herredømme og opfors 
drede dem, at dele ren af. bette Foretagende med fig. 
Kun fo af dem affloge det, og diſſe bleve indefluttedtet et 
Værelfe paa Paladſet. Mu førft, medens be Sammenſpor⸗ 
ne nøde et fort Maaltid, opdagede Greven fin Gemalinde 
fir Foretagende, men hun beſpoer ham at opgive def. Gre— 
ven blev ubevægelig mod hendes og fin Ven Panſas Foreſtil⸗ 
linger og vendte tilbage til de Sammenfvorne, Verina 
Fulde lade VER en Kanon paa Grevens Galei, ſom Sig⸗ 
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nal, hvorpaa Fiesco fulde bemægtige fig Dorias Galeier, 
hans Brødre ſtulde ſette fig 1 Beſiddelſe af Portene, hvors 
paa begge Doriar ffutde myrdes i deres Pallads. Udfaldet 
var heldigt : de Gammenfvorne bleve fnart Herrer af Hav— 
nen, Galeierne og begge Hovedportene. Den ftore Larm 
vælfede Derierne. Den unge, fom formodede Aarſagen, ile— 
de desuagtet for af hindre Uordener til Havnens Port, De 
Sammenſvorne aabnede den, men idet famme blev han 
nedſtodt met mange Stik. Andreas Doria blev imidlertid 
med fine Betjente bragt til Heft igjennim een af Stadens 
Porte, fom var ubeſat tilet Slot, der laae 15 italienſtke 
Mile fra Staden. I Begynderfen af Allarmen havde Fis 
esco begivet fig til Havnen og raabt: ,, Friheden leve!“ 
Udraabet blev gjentaget af Galeiflaverne, men, da han 
frygtede Udfoæveller af diffe, vilde han felv gade ombord 
for at uddele Befalinger. Men i det han fatte Foden paa 
en Planke, der gif fra Land fil en af Galeierne, vippede 
Bette og han faldt i Bandet. Sfjøndt der ei var dybt, var 
Der meget Dynd oa, da han ei kunde befrie fig fra fine tunge 
Vaaben, ingen var filftæde og man ei i den ftore Larm kun—⸗ 
de høre hans SÉrig, ſank han ned i Dyndet og omkom ber, 
Da man intetfteds fandt hbam, anede man hans Død. 
Hans Broder Hieronymus var ubetænffom nok til at for⸗ 
raade Senatorerne, der kom for af fale med Greven, dens 
nes Død, forlangte af man ffulde overgive ham Republi⸗ 
kens Pallads; men, da det imidlertid var bleven Dag og 
Grevens Død almindeligt bekjendt, ſtildtes Folfet ad, ſom 
af Hengivenhed til ham havde grebet til Vaaben, øg ſelv 
de Sammenſvorne trak fig lidt efter lidt tilbage, Man 
indlod fig i Underhandlinger, de Sammenfvorne maatte 
nedlægge Vaaben og erhoidt derfor Generalpardon. Hiero— 
nymus Fieſco begav fig derpaa til fit Slot Montebio, og 
hans Broder Ottoboni, Verina, Calcagno øg Sacco feiles 
de paa Grevens Galei til Frankerig, hvor de lykkelig ans 
kom. Grevens Legeme blev førft fundet 4 Dage efter, men 
Senatet, ſom maafÉce frygtede en nye Tumutlt, forbød at 
træffe ham op af Dyndet. Forſt efker to Maaneders Fors 
Teb blev han hemmelig udtrukket og kaſtet i Havet. Hiero— 
nymus Fieſco havde imidlertid fat fit Slot i Forfvarstils 
ſtand, deels fordi han ei troede den Maade, man havde. til: 
faaet ham, deels fordi han arbeidede paa nye Planer. 
Gjnart indfandt Verina, Calcagno og Sacco fig hos ham 3 
valaa Ottoboni Fieſco kom tilbage til Italien. Imidlertid 
anvendte Andreas Doria, fom var trøffes'øs over fin Bros 
derſons Død alt for at faae Senatets Benaadelſesact til- 
intetajort. Dette ſteedte, deels fordi man erflærede.den 

for tvungen, deels fordi den ei var underfÉreven af et til- 
firæffeligt Antal Senatorer. Fieſcos Familie og de fors 
nemſte Sammenſvorne bleve for evig forvifte fra Genuas 
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Oiſtrikt, Grevens Hufe og Paladſer bleve jevnede med Jor⸗ 
den, ole, hans Godſer confiſteredes og alle Slotte indtil 
Montobio tagne i Beſſag. Da Hieronymus opholdt fig 
paa dette og derfra kunde gjøre megen Stade paa Genua , 
lod Senatet ham tilbyde 15000 Zechiner derfor, Da han 

; vægrede fig ſtreed man til Siottets Beleiring, hvilfet en⸗ 
deligt, da der var ſtudt Breſche og de flet betalte Solda⸗ 
fer i Slottet vatre en Opſtand, maatte efter 42 Dage overs 
give fig paa Naade og Unaade. Soldaterne bleve frigivne, 
men ingen afde Gammenfvorne erholdt Naade. De bleve 
enten henrettede eller ſmedede til Galeierne, og Slottet bleg 
ſlsifet. Ottoboni Fiefco havde endnu tids gok begivet fig 
tilbage til Frankerig og traadde i franſt Tjeneſte. Men, 

-da han 8 Aar efter faldt i ſpanſt Fangenſtab, bevirkede 
Daria, at han blev udleveret fil ham, hvorpaa han lod 
ham ſye ien Sekog kaſte i Havet. Grevens Enke var den 
eneſte, der ei blev indviklet med ihans Families Undere 
dergang. Hun ægtedefiden den bersmte Chiappino BVitelli, 
der filfidft tjente fom  fpanfø Generalfeldtmarſchal i Krigen 
mod Nederlandene og døde 12575. Derimod miftede hun fin 
Broder pag Schaffottet, da han af pad fil Doria og Kei⸗ 
ſeren, vilde bringe Genua i te Franſtes Hender, men hang 
Plan opdagedes, — Schiller har foreviget Fieſco i ef Sor⸗ 
gefpil, der bærer hans Ravn, 

Figur er et Udtryk, man betjener fig af ved ad⸗ 
ſtillige Kunſter, ved nogle ! egentlig, ved andre i uegents 
lig Forſtand. Den egentlige Betydning er udvortes Stkik— 
Telfe, ſom fremkommer ved ethvert begrændfet og omſtrevet 
Rum, det være; fom Fiader eller Legemer. Paa denne 
Maade beftemmes de mathematiſke Figurer f. Ex. Cirkler, 
Triangler, Avadrater efter Linier og Vinfler. JDandſe— 
kunſten forſtager man ved Figur, ben efter viſſe Linier 
revne Bei ſom Dandferne Éulle tage.” J be dannende 
Kunſter indſtrenker man Begrebet Figur meeſt til Menneſte⸗ 
figur og betjener ſig til andre af Udtrykket Form. Da en⸗ 

- hver Figur tilhører Rummet, faa følger af fig felv, at der 
Tun i Rummets Kunſter fan være Za'e om Figur i egentlig 
Forſtand, og at Udtrykket fages negentligt i Tirens Runs 
ſter. Dette er f. Er. Tilfældet i Poeſien. Sædvanlig tas 
ler man vel blot em theoretiſte og ei om poetiffe Figurer, 
men ufiridig fun, fordi Rhetorikerne have faget tidligere 
Henſyn derpaa end Poetikerne. Vi ville overhovedet falde 
dem Talefigurer, og nu fpørges forſt, hvorledes man faldt 
paa at tillægge Talen Figurer, Adelung, fem erflærer 
dille Figurer for Modificationer af Udtrykket for at frem— 
bringe Livi Stilen, formoder., at Mavnet Figur er laant 
af de ſterkeſte va meeſt levende Ojelpemidler af dette Slags, 
hoilke virkelig indeholde noget Billedligt og fiden udfirate 

, U 
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tes til de svrige; men man fan fige i Almindelighed, at 
diſſe Figurer vare SMaader, hvorpaa Sproget dannede fig 
og da forflarer Navnet fig. felp,… Men hvordan det er, faa 
er hiin færdeles Oannelſe hvergang en Afpigelſe fra det als 
mindelige Livs. Sprog i den Henſigt, derved mere levende at 
virke paa Indbildningskraft. Udtrykket er da ei mere 
egentligt for ved Begreber at betegne Gjenſtanden for Fors 
franden, men uegentligt eler figurligt, billedligt for Ind— 
bildningskraften for af fremme denne. Om en Olding ſiger 
man f. Cr. hans Dages Aften, og derved bliver det førre 
Begreb om Livets Ende indhyllet i en ffjøn Indkledning, 
hvormed bet Ubehagelige i dette Begreb meget formildes. 
Man fan iøvrigt dele Sprogfigurerne paa tre Maader: 
1) Saadanne fom have Henſyn til beſtemte Ord (Ordſam⸗ 
menføtningen, Epitheta, Inverſion, Øjentagelfe, Apoſtroe 

phe, Udraab ; 2) ſaadanne ſom gaae ud paa en heel Ven— 
ding i Tanken (Beſtrivelſe, Sammenligning, Lignelſe, 
Perſonifikation, Anthitheſe, Metaphor, Allegorie ꝛc. )3 3) 
ſaadanne, der gage ud paa Lyden, muſikalft poetiſte 
(Ordfpil, Echo, Annomination, Alliteration, Aſſonans, 
Riim). Troperne ere Intet andet end underordnede Figu—⸗ 
rer. JMuſiken betyder Figur en Rakke forſtjellige, hur⸗ 
tigt paa hinanden følgende Zoner i hvis Sted man ved en 
ſimplere Muſik eller Gang fun vilde taget en Tone. Saa— 
danne Zoner have [Mavnet deraf, af de i Nodeformularerne 
ere forbundne ved Streger, ber danne alleflags Figurer, 
Figurationmer Talens Oplivelſe ved billedlige Udtryk 
og forffjønnedeDrdføininger: — Figurantertaldtes ved 
Balletterne de Dandſere, der ei dandfe Solo, men Troppe⸗ 
viis og tjene blot tihat udfylde Rummet eller fom Baggrund 
for Solodandſerne; ved Skueſpil Falder man dem Figuran⸗ 
fer, der Intet have at fige, men komme blot frem for at 
udfylde def tomme Rum og gjøre Handlingen fuldftændig 
f. Er. Soldater, Glaver, Bønder. Den Lighed diſſe have 
med en eller anden Forretningsmand, der vel fyider Plads 
fen med de andre, men Intef'udretter, har foranlediget at 
man falder en faadan en Figurant. & 

Figurine, kaldes en lille malet, ſtaaret eller i 
Metal ftøbt Figur fra Oldtiden, Ligeledes bruger man 
Figuriner om Biftgurer, der anbringes iſer ved Landffaber ; 
i det Fjerne. Figurere, gjøre Figur falde i SDinene, 
ſtikke frem ; undertiden betyder figurere blot at opfylde en 
Plade. Figurerebænt en Dreierbenk for Kunfts 
dretere. 

Filament Trevlerne ved Planter og Dyr, Sto v⸗ 
bæverne eller Stsvtraadene i Blomſterne, hvilke tjene Stov⸗ 
pungen til Underſtottelſe. 

* 

” 
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Filangieri (Gaetano), en berømt Publiciſt, bles 
fodt i Neapel 1752. Han- fratraadde tidlig Militairtje— 
neſten, hvori han var indgaaet efter fine Clægtninges 
Raad og begyndte at ſtudere de Gamle, Hiſtorie og Philoe 
fophie. Senere valgte han Moral, Poetik og Lovgivning 
til.fit Hovedfag. Fra 1774 arbeidede han fom Advokat ved 
S)omftolene, blev 1777 fongelig Kammerherre og Marſchal, 
erhold: 1730 en Commende og 1782 Prioratet St. Antonio 
di Sarno. Med kongelig Tilladelſe opholdt han fig fra 
1783 med fin Ægtefælle påa et Lyſtſted ved Staden La Cas 
va, fem tydſke Mile fra Neapel for med mere Roe af kun⸗ 
ne fortfætte fine Studeringer, 1787 traadde ban fom Biz 
fidder i det fongelige Overfinanscollegium, men denne bæs 
derfulde Poft bekladede han ei lenge. Hang ved ſtaerk Stus 
deren og vigtige Forretninger i Statens Tjeneſte fvætfede 
Sundhed laag under for Hypochendrie, og Døden endte den 
22 Juli 1784 hané priisværvige Liv. Reſultaterne af hans 
mange Forffninger i alle Grene af Statsoekonomien ere 
nedlagde i hans udødelige Verk: La ſcienza della Legislazio- 
ne; Nap. 1781 — 1785, 6 Vol, Deri giver han de fortræfe 
feligfte Regler til gode Loves Indretning, fremfætter pas⸗ 
ſende Exempler, og foredrager de meeſt dybt udtænke 
te Gjenftande med ligejaa megen Frimodighed ſom Tyde⸗ 
lighed, 

Filial faldes en Bikirke, ſom ſtager i Forbindelſe 
meh en Hovedkirke ; ſaaledes kaldes og ofte en Lans bye, 
fom ingen egen Præft har. 

Filtrere, fie igjennem, er den Operation hvor⸗ 
ved man ved Hjelp af et paffende Redſkab, f. Cr, en Sigte 
Klæde, Trækpapiir adffiller de grovere Dele af en flydende 
Materie. Til at filtrere Band betjener man fig af en vis 
grov Steenart, ſom lettelig indfuer Vandet og lader det 
gaae igjennem, men holder de urene Dele tilbage. En 
ſaadan Steen kaldes Filtrerſteen. Man har opfundet fors 
ftjellige Apparater og Maffiner til dette Brug. 

Fin, abbreveret for Fine, Enden i muſikalſk Betyd⸗ 
ning ; 'fin'al.s, — indtil Tegnet $, hvor Toneſtykket 
opfører, 

Finale faldesiSlutningsfætningen i ef Toneſtykke 
Operaact, Ballet 2c. Det befraaer af forſtjellige Satfe af 
forſtjellig Characteer. For det Mefte har Finalet i In— 
ſtrumentalſtykker Munterhedens Characteér og udfordrer 
hurtig Bevegelſe og levende Foredrag. JOperdenbeſtager 
Finalet meeft af flere til hverandre føiede Satſer af for⸗ 
Flellig Characteer og forſtjellig Tactart og Bedægelfe, 
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Finansvidenſkab. Det paaligger ethvert 
Medlem af Staten til dens Vedligeholdelſe og Beſkyttelſe 
at afgive Endeel af fine Eiendomme og Kræfter fom for— 
holdsmæsfigt Bidrag, Statens Ret at indfræve dette Bi— 
drag er ved Conftitutionen overdraget Regſeringen, ſom 
mag underføge hvad Staten behøver og derefter beſtemme; 
Hvad enhver har at afgive. Saaledes dannes af Endeel 
af Nationalformuen en Statsſormue, hvorved Medlems 
merne kunne fittres i Henſeende fil Lovgivning, Opfigt og 
Forſvar. Det vanſteligſte herved er paa en lovlig og filter 
Maade nt beſtemme det Forhold, hvorefter Staisformuen 
Tal uddrages af Nationalformuen. Den Videnſtab, der 
al opløfe dette for Stats- og Fotkelykte faa vigtige 
Problem, er Finansvidenffaben, Kammeraliſtik, der af 
mange holdes for ligebetydende med Statshuusholdnina, 
hvilke dog ved beſtemte Grændfer kunne ſtjelnes fra. hver— 
endre, Her tages Finansvidenſkab i den mere indſtrenke— 
de Forſtand, ſom Syſtem for de Grundfætnirser, hvorefter 
Statsindkomſterne heves paa den for Statsmedlemmerne 
mindſt trykkende og Statshenſigten ſikkerſt befordrende 
Maade. Den lærer 1) Stafsindtomfternes Kilder, 2) 
Grændfer, 3) Maaden aft hæve dem paa og 4) deres For— 
valtning. "Kilderne ere egentlig fun to Slags. Benyt— 
telſe afen vis Statseiendom og Afgifter af Privatformue— 
Cædvanlig antager man dog en tredobbelt Kilte: 1) af 
Krongodſerne, Domainerne, Kammergodſerne ꝛc., hvilke 
manet maa forverle med Patrimonialgodſer, ſom udgjøre 
Kongens Chatoulkaſſe; 2) af Regalierne ſom Toldregal, 
lagt enten paa Kjørerøi eller Varer, i Forſtningen blot 
for af erſtatte Udgifterne ved Veie, Broer 2c. ,; Poftregal , 
Jagtregal, Forfiregal; 3) af Skatte paa Privateiendom. 
ODenne udreder enten den liggende Grund (Grundfkat af 
finVærdie'eler af hvad den yder, eller Verfoner (Kopſtat, 
perſonlig Stat), eller Forteringen, i hvilken Henſeende 
den Har flere Navne f. Cr. Acciſe, ConfumptionsfÉat 2. 
Endelig tager man 4) ogſaa i Betragtning tilfældige Ind⸗ 
komſter, Lehnsindkomſter, de, fom Retten og Politiet indse 
bringe af Confiffationér, Priviligier, Patenter, ſtemplet 
Papſir, Spillekort, Pasſer, Mulkter ꝛc. Ved diſſe Inda 
komſter dekkes de ordentlige Udgifterz i Tilfældet af en 
overordentlig Statsnodvendighed behøves og overordentli— 
ge Midler, fom enten beftaae i egne SFacter-f. Cr, Bindues 
og Karetſtat, eller Forhoielſe i de gamle Afgifter, Domais 
nernes Panifætteife m. m. Saadannge overordentlige Mits 
Ter til Statsindkomſternes Forøgelfe pteier man at talde 
Finansoperationer, hvilke vift nok maae behandles med 
megen Forfigtighed om ei Staten ved dem ſtal bringes til 
Randen af Fordærvelfe, — Nu opftaaer Sporgsmaalet, 
hvor høit kal man bringe Statsindkomſterne? Gives her ns 

| 
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en nsdvendigeGrendſer. DenClaſſe af. Financiers, ſom man. 
ve Plusmagere, og øm hvilfe Sonnenfels ſiger: „Diſſe 
Zyrannieté foragtelige Leiefvende ligne Jagthünde, ſom 
bringe Jægeren Vildtet for ſelv at mætte fig af dets Ind— 
volde;“ Diſſe erkjende vift not ingen Grændfer, men have 
heller ſtke nogenſteds bebirket noget andet end Forſtyrrelſe 
af Borgervel, Oprør og Staters Oplssning. Den Finanz 
cier derimod, fom tillige er en viis Statsmand, erkjender 
vift nof nødvendige Grændfer, og diſſe beſtemte ved de nød= 
vendige Statsudgifter, Den Grundfætning heri maa føls 
geg er, at faa manage væfentlige Nsdvendigheder, der virs 

Felig behøves til at opnage Statens Henſigt, faa mange 
maae og dekkes ved Financerne. De Udgifter, fom fine 
Mødvendigheder fordre, kunne deles i ortenflige og overs 
ordentlige. Afhine antager man. tre Claffer: 1) Sofetats⸗ 
udgifter (forfteligt Chatoul, Prindſers ogPrindſeſſers Apas 
nager, Udgifter-for Regentens Familte, Taffelpenge, Hof⸗ 

betlentenes Underholdning, Penge til Bogninger, Reiſer, 
Fornsielſer, Naadepenge);3 2) Civil-Udgifter (fil Domai— 
nernes bedre Benyttelſe, Statsbetjenternes Beſoldning i 
Juſtits⸗ og Politiefaget, Opdragelſesveſenet, til Anlæg 
og Vedligeholdelſe af offentlige Inſtituter, Univerſiteter, 
Skoler, Fattig, Syge: og Tugthuſe, Fængfler, til Ge⸗ 
ſandtſtaber 2c.) ; 3) Krigsetats-Udgifter (til nye Regimen⸗ 
ters Oprettelſe, fil Soldaternes Lønning, Klædning, Føs 
de, fil Styts, Munition, Fæftningernes Vedligeholdelſe, 
Invaliders Pleie, Cadetcorps Krigscollegier, Arſenaler, 
Flaaden 2c.) Fil de overordentlige Udgifter høre 1) 
Krigsomkoſtninger. 2) Summer til Gjelds Afbetaling, 3) 
Overſtud i Statskaſſen for at have' noget ved Haanden ét 
overordentlige Tilfælde f. Fr. Dyrtid, Ildebrand og Overs 
ſosmmelſer. Diſſe Udgifters Overeensftemmelfe med Inde 
komſterne beftemmer ”Grændfen for en Stats Finanfer. 
Udgifterne maae ei everſtride Indtægterne; enhver Udgift 
maa derfor dekkes veden Indtegt. „Statskunſten figer 
rederi den fiore, Fan ei virke til det Heles Nytte, naar 
Finanferne ei holdes i den ſtorſte Orden og naar Fyrſten et 
felv er. huusholderſt og viis.” Regentens Huusholdning 
er faa meget vigtrgere for Publikum, fordi, naar han ei 
har Penge nok i Forraad tilat beftride Krigsomkoſtninger— 
ne uden af gjøre overordentlige Paalæg eller underftøtte 
Borgerne ved almindelige Ulyifestilfælde, alle diſſe Byrder 
falde paa Underſaatterne, ſom faaledes i Ulykkens Tid ere 
uden al Hjelp. Kunſten af hæve Afgifter vifer fig fornemø 
melig tat gjøre tet ſaaledes af Borgerne ei trykkes derved. 
or at Paalæggene kunne fordeles lige og ei Blive vilkaar— 
lige, intrefter man SÉafteregiftre, fom maa være claffifis 
rede med Noiagtighed, for af Byrderne kunne fvere til de 
Enkeltes Evner. Dette er faa nødvendigt aft det vilde sær 
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re en ufilgivelig Feil i Finanſerne, naar Afgifternes Mette 
Fordeling afſtrekkede f. Er. Agerdyrkeren fru fil Landar⸗ 
beide 2c, . Regenten bør ofte tænte paa de fattige Folke—⸗ 
claſſers Tilftand og, faavidt det er ham mueligt, fætte fig 

ind i deres Tilſtand. — J Henſeende til Finanfernes Fors 
valfning, fomme i Betragtning: 1) FinansétatenDd: den 
gienſidige Beftemmetfe af alle Statens Indtægter og Uds 
gifter; 2) Caftevæfenet og 3) Regnſtabet. Man har 
brugbare Bærfer om Cameral: eller Finansvidenſtaben af v. 
Osfeld, Jung, Miller, Loſch, Eſchenmayer 20. 

Fingal, Sin Mac Goul, elev Fionnghal, en tit 
befjunget caledoniſt eller ſkotſt Helt; Forſte af Morbhein 
eler Morven, ſtal have havt fit Sæde 1 Selma, været Fa⸗ 
der fil Offian og været død 283. Aar efter. Chr. Hans Be⸗ 
drifter beſynges 1 det af Macpherſon af gamle ſtotſte Sange 
dannede og Offian tillagde Helfedigt, der fører Nabn af 
Fingal. Saa lidet vi have hiſtoriſt Vished.om alt dette, 

" faa er dog faa meget vift, at Navner Fingal ftaaer i ſtor 
Anſeelſe hos Bjergffotterne, og at meget Stort og Overor⸗ 
bentligt af dem henføres paa Ofian eg Fingal, a 

Fingalshule (Melodiehule, Ua-bhinn) en paa 
Bafaltfiøtter hvilende Grotte paa den hebridiſte Se Stafs 
fa, hvilten hører til de kjsnneſte underjordiſte Naturmerk⸗ 
værdigheder, Den er 300 Fod lang, 150 Fod høi og 50 
Fod bred og giennemſtjeres af en Søe, hvorpaa man fan 
ſeile. Paa begge Sider rage deels hele, deels afbrudte, 
men af Naturen meget regelmeſſig dannede Bafaltftøtter 

» frem, hvilfe med deres afftumpede Ender danne og bære 
Hvælvingen, De i Hulens Indre fra Klipperne nedfaldens 
de Draaber, frembringer fad harmoniffe Zoner, aft den 
Reifende, ſom beføger denne Grotte, finder fig pludſelig 
overraſket ved en Slags ufynlig Troldom lignende Muſik 
hvorfor den og har faaet Navn af Melodiehule, 

ZFinisterræ kaldes det veſtligſte Forbjerg i Spa⸗ 
nien i Provindſen Gallicien. For Amerikas Opdagelſe 
førte det med tilſyneladendeKet dette Navn, da det ſyntes 

ligeſom her var Verdens Ende, 

Fin E, preuſſiſt Seneral i Syvaarskrigen, bar født 
den 25de Nov. 1718 i Strelig; traadde i fit 17de Xar i Fejs 
ferlig, Fort derpaa i ruffif og 1744 i preuſſiſt Tleneſte, hvor 
han ſtrax blev Oberſt og 17560 Generalmajor. 3 be ſchleſiſke 
Krige anførte han en Grenadeerbattaillon, og var medi 
Slagene ved Vrag og Collin. 1759 var han fom Gene— 
Tallieutenant med ved Cunnersdorf, hvor han vifte fig mes 
get virkſom i at ſamle Levningerne af pen flagne Hær. 
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Frederik ſagde ved denneLeilighed om ham, af der vilde blive 
en anten Turenne af'ham. Siden anførte han EndeelZrops 
per underPrinds Henrik og udmærkede fig ifær den 2 Sept. 
ved Corbitz, da han forfvarede dennePoft mod en overlægen 
Magt AS tilføjede Fienden ſtort FTab. Men den 2vde Nov. 
1759 havde han det Uheld ved Maren at blive omringet af 

Jen — fiendtlig Magt, Efterat han havde forſvaret 
fig een Dag, bortſtudt al fin Munition og forgjeves føgt 
at undkomme om Natten, maatte han overgive fig med 8 
Generaler og 14,000 Mand. LHanblevi Fangenſtab indtil 
reden 1763, hvorpaa han blevfat i Fengſel i Berlin, cas⸗ 
ſeret af-en Krigsret og henfat i nogen Zid paa Fæftninaen 
Spandau. Efterat hang Arreſt var tilende traadde han 
fom General for Infanteriet i danſt Tjeneſte og døde i Kis— 
benhavn den 24 Febr. 1766+ 

Finkenſtein (Carl Wilhelm Rigsareve af) 
Frederik 2dens Minifter var født den 11te Febr. 1714. 
Fra fin tidligfte Ungtom opofrede han ſig det diplomatiſke 

Fas og gif aderede 1733 ſom preuſiſk Charge d'Affaires til 
Stockhoim og 1740 til Kiobeyhavn. Da Frederik 2den uns 
der critiſte Omftændigheder behøvede en insſigtsfuld Minis 
fter ved Kong Georg 2bens Hof, faldt hans Valg paa Grev 
Finfenftein, hvis Underhandlinger frembragte. det forøns 
ſtede Reſultat. Herpaa blev han fendt til Petersburg, 
hvorfra Kongen fiden kaldte ham for af overdrage ham en 
Cabinetsminifters Poft; hvori han arbeidede 0 Aar med 
raſtlos Virkſomhed.  Nedbøtet af Aaarenes Vægt, udbad 
han fig, efter af have holdt fit sode Aars Fjeneftejubilæs 
um, fin xeed 1799 og døde et War eſter. ; 

Finner kaldes en Hovedſtamme af de Nordeuropei— 
ſte Foli, der boer fra det ſtandinaviſte til dybt ind i det 
aftatiffe Norden og er udbredet lige til Wolga og det cafpis 
fe Hav. Allerede Zacitus kjender denne. Nation under 
Navnet Finner, hvis kjereſte Opholdsſteder fra te ældfte 
Tider vare Moradfer og Sfove,. hvorfor de og ſelv kaldte 
fig Moradsbeboere eg levede fornemmelig af Jagt og Fiſte— 
tie Føvbrigt er det færdeles mærkeligt hvor lige de finſte 
Folfeflagsere blevne hverandre i Legemsdannelſe, Natioe 
nalcharacteer, Sprog og Sæder, * man allevegne kan 
gjenfjende dem. Ved deres fimple Nomade Liv bleve de 
ſnart et ſikkert Bytte for Mordmænd, Svenſke og Ruſſer. 
De Norſte underkaſtede ſig forſt Finmarken, og deres Tog 
fil Permierne, et finſt Folk ved det hvide Hav, ophørte 
førft, da Storfyrſterne af Nowgorod havde bemegtiget fig 

Permien og Handelen derpaa. Ruſſerne udbredede fig nu 
i Finnernes Land, Carelen og hele — — kom i deres 
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Magt; og i det 14de Aarhundred blev Chriſtendommen præs 
diket ved det hvide Havs Bredder af. BiſkopSkephan, og 
den ſtore Gud Jomalas vidtſtraalende Tempel forſtyrredes. 
Alle Finnex mod Oſteg, ved Wolga og i Siberien bleve nu 
underkaſtede af Ruſſerne, der endog tilbagedreve Nord⸗ 

mendene, da diſſe vrtde haandtheve deres uſurperede Fris 
butret i det nordlige Lapyark. De Svenſte angrebe de fins 
ſke Folkeſſag, der boede dem nærmeft Erik den hellige 
omvendte i Midten af det i2. Aarhundred Beboerne af det 
nuværende Finiand, og hundredeAar efter indtoge deSven⸗ 
ſke Tawaſtland og undertvangKareler og Lapper forſaavidt 
ſom de ei tilhsrteKuſſerne. Saaledes var den hele finſteNa⸗ 
tion i Norden undertvungen. Tolv af ſammes Folkeſlag 
høre enten gandfkeſeller for en Deel fil det rusſiſte Rige, 
nemlig Lapper, Finner, Eſther, Liver, Tſcheremiſſer, 
Tſchuͤwſcher, Mordwiner, SGotjæter, Parmjæter, Sur⸗ 
janer Woguler og condiſke Oſtſiſceker. Kun een har reddet 
fig fra denne Undergang, Madſcharerne, Ungarernes Hos 

vedſtamme. Det Folk, fom nu falder fig Finner, Beboer⸗ 
ne af Finland alde deres Land i deres eget Sprog Suo⸗ 
men. Sari (Sump eller Heland) og fig felv Suoma Lainen ; 
Ruſſerne falde dem, Finu, STſchuchonzuͤ, Maimifti (fidne 
Foli); Ingerne kaldes af dem Iſchorzi af Iſchora eller 
Ingerfloden, efter hvilken Ingermanland har Navn. Den 
ſtorſte Deel af Finland tilhørte længe Sverrig, ſom deraf 
giede 4550170 Mile med 835000 Indb.; det ovrige ſom bes 
flod af 781 Mile med 205,000 Indb, hørte fil Rusland. 
Men den ulykkelige Krig, ſom Sverrig i Aarene 1803 og > 
1809 førte med Rusland, havde fil Følge at Sverrigt 
Freden til Frederikshamm maatte afſtage hele ſin Deel af 
Finland med endnu mere. Landet frembringer meget 

—Korn, har herlige Skove, Jern, Blye ꝛc., megen Handel 
vå vigtig Skibsfart. Fra« Syd til Nord løbe adſtillige 
Bjergkjeder, hvorfra betydelige Floder udſpringe. Diſſe 
og Landets mange Indføer forfyne det Indre af Landet 
rigeligt med Fiſte. Indbyggerne bekjende fig til den lus 
therſte Religion og udmærte fig ved legemlige Kræfter, 

, Mod og Tapperhed. Omendſtjont de tale et eget Narioz 
nalſproͤg, faa forſtaae og tale dog de Fleſte ogſaa Svenſt 
og Rusſiſt. 

Firm a eller Raggione, er Navnet eller Underſktrif—⸗ 
ten, under hvilken et Handelshuus driver fine Forretnin- 
ger, og fom egentligt fun tør underſtrives af Handelsher⸗ 
ven éller den fom træder i hans Sted. Give fit Firma er 
at meddele en Handelsbetjent Fuldmagt at handle og un⸗ 
derſkrive i fin Principals Navn. 

Firmam en t betyder i den fædvanlige Sprogbrug 
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den tilfyneladende Himmelhvelving eller Himmelbe fæ fts 
ning. Det er Élart, af denne B&Benævnelfe, fom vi alerede 
finde i Fødernes ældfte Religionsboger, har fin Oprindelſe 
i den alle rage og uvidende Foli almindelige Foreſtilling, 
at Himmelen er en faſt Øvælving, 

Firman 1) i Tyrkiet en ——— ſom Storvefis 
ren udftæder i Keiſerens Navn; 2) i Oſtindien den ſte iftlis 
ge Tilladelfe at Drive Handel. 

Firmian (Carl Joſeph, Greve og Herre af)en 
fortjent Statsmand» var født 17160i ODeutſchmetz i det Tri⸗ 
entſte og nød fin forſte Opdragelſe og Underviisning i Vis 
denffaberne i Crthal, Inſpruck og Salzburg, Efterat 
han havde fuldendt fine Studier, blev hani Holland en 
Tilhorer af Vitriarius og indgik Venſkab med Haverkamp, 
Boerhave, Bynkershe et og andre berømte Mænd i Leyden. 
Derfra begav han fig til Paris og fort derpaa til Italien, 
hvor han uddannede fin Smag for de ffjønne Kunfter. Da 
Frants 1fte beſteeg Keiferthronen vendte Firmian tilbage 
fil Tydſkland og opofrede fig gandſte Statsfoiretninger, 
Maria Therefia fendte ham fom fin befuldmægtigede Minis 
fter til Neapel, hvor han ved fin indtagende og blide Opz 
forſel ei Mindre end ved fin Duelighed mefterligt at behand— 
le de vanſtkeligſte Forretninger, overtalede Kong Carl at 
tiltræde den italienſkeAlliance, hvoraf Joſeph (2vtens) Valg 
til romerfø Konge var afhængig... Da han derpaa valgtes 
til befuldmægtiget Minifter i det oſterrigſte Lombardie, 
aabnedes ham enny Mark fil at viſe de Dyder, der pryde 
tu af Religion, Philoſophie og Videnſkaber ledet Statss 
mand, Det var fam, fom igjeni hine Egne vakte Kjer: 
lighed fil Bidenffaberne, begyndte at fordrive geiſtlig Des 
fpotismus og Fordomme, oprettede Bibliotheker og føgte 
at bringe Univerſitetet i Pavia igjen paa Fode, Det fors 
rige Hertugdemme og Staden Mailand ſtylder ham fra 
1759 fornemmelig fin Befolkning, Unlæagelfen af forſtjelli— 
geManufacturer, Handelens Udbredelfe, Landhuusholdnin— 
gens Forbedring, tolerant Sindelaug'i Religionen ſamt Vis 
denſkabernes og Kunſternes Dyrkelſe. Alle differ og endnu 

flere Fortjenefter forhøiede han ved den overordentlige 
Mildhed, hvormed han modtog enhver Kunſtner og Lerd 
og ved de Indfigter, han ſelv vifte i mange Litteraturens 
Tag. Han befad et udvalgt Vibliothek af mere end 40000 
Bind og foftbare Kunſtſamlinger. Hans Død indtraf den 
2ude Juli 1782… Han havde tre Brødre, der ligeledes have 
gjort fig fordeelagtigt bekjendte > Lactants, Overhofmeſter 
ved det ſalzburgſke Hofz Leopold, Cardinal og Erkebiſtkop 
af Paſſau: og Vigilius, — i TERN Med 

, 2 
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den fidfte, een af det tydſte Riges lærdeftePrælafer, uddøede 
den firmanffe Familie i Aug. 1788. 

Fifcal, Fiſkal er egentlig en offentlig -Verfon-der 
ffal vaage over Fiſcus's (de landsherlige Indfomfters) 
Rettigheder. En criminel Fiſtal kaldes den ſom i Fyrs 
ſtens Navn ſkal anklage en Perſon paa Liv og Død. Fi: 
fſkal kaldes i Almindelighed den Embedsmand, der ſtal 
paatale alle de Forbrydelſer, der begaages imod Re—⸗ 
genten. 

y 2 

Fiſchart (Johan) kaldet Menzer, var efter nogle 
fra Mainz, hvoraf de forklare hans Tilnavn, efter andre 

… fra Strasburg, Doctor juris og Rigsfammeradvotat, Aar 
1586 Amtmand i Forbach eller Forchheim ved Saarhruͤck og 
døde for 1591. Saa ubefjendte hans Levnetsomſtendighe— 
der ere faa mørkt er og meget med Henſyn paa hans Skrif— 
ter, der ere meeſt af ſatiriſt Judhold, deels i Proſa, deels 
i Vers, deels blandede af begge-Dele og næften alle forfy=, 
nede med de befynderligfte Titler, Som Satiriker er han 
ten toileslsſeſte fra fit og maafÉee fra ethvert Aarhundred, 
uudtømmelig paa tyfige, lunefulde og vittige, men et fjel- 
den tillige tvetydige og ſmudſige Indfald, paa det noieſte 
bekjendt med fin Zidsalders Dadriigheder og aldrig uvis 
om den Tone, hvori diffe Futte fpottes og udlees. Han bes 
handler det tydſte Sprog med overovdentlig Frihed, ſtaber 
fig Ord og Vendinger uden i mindſte Maade at fage Gens 
fyn pad Analogien, men viſer felv i de vilkaarligſte Sprog⸗ 

" former fin Lærdem og fit Vid. J ſtarkcomiſte og burleſtke 
Udtryk er han uovertræffelig og felv af de meeſt ſtalkagtige 
Udgydelfer af hans frugtbare Genie fremlyfer overalt na— 
furiig Munterhed og trohjertig Redelighed. Han fore 

kommer under adſtillige Navne foran fine Strifter, - Hans 
befjendtefte Arbeider ere en fer Bearbeidelſe af Gargantua 
afRabelais, das gluͤckhaft Schiff von Zuͤrich 1576, 4., Aller 
Practic Großmutter; Bienenkorb des heiligen roͤmiſchen 
Reichs Imenſchwarms, 1579, 8. 3 det førfte af diſſe 
Værker findes de ældfte tydſte Hexametre. De ere rimede, 
men vilkaarlige i deres Dannelſe. J Sprog, Billeder og 
ſandſelig Fremſtillingsmaade, —— Jean Paul Fr. Richter 
om ham overgaaer han langt Rabelais og nager ham i 
Lærdom og ariſtophaniſt Ordſtabning. Haner mere den— 
nes Gjenføder end Overfætter, hans guldrige Strøm fors 
tjente Sprogforſkeres og Moralifters Guldvaſt. Hans ste 
Cap. om Wgtefolker et Meſterſtykke af ſandſelig BefÉrivels 
Je og Jagtagelſe, men kydſt og frie fom Bibelen og vore 
Forfædre, : 2 

Fiscus er Landsherrens Formue eller hvad der høs 
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rer til hans Caſſe. Dertil falder Efterladenſtab, hvortil 
ingen Arving findes, Gonfiffation af mange Forbryderes 
Eiendom, Sjemfald af Legater, der fratages Uværtige, 
herrelsſe Sager, Deel i fundne Skatte 2c. Meget upass 
ſende ville vore Finanscollegier tilegne fig alle de Rettighe— 
der, der tilkom det romere Fiſcus; og paa mange paſſer 
Owens comiffe Epigram. 

Ut visco capiuetus aves (Fiscus quasi Viscus 
Dicitur) a Asco sic capiuntur opes. 

Fiſkeme udgiere ide levendeſSkabningers ſyſtemati—⸗ 
ſe Inddeling den: fjerde Claſſe, og ere væfentlig forſtjellige 
fra alle andre Dyr derved, at de fun have eet Hjertekammer 
og eet Forkammer, at de have rødt og koldt Blod, bevæge 
jig ved pjelp afFinner og aande gjennem Gellerne, da de ins 
gen Lunger have, Dette er og Aarſagen, hvorfor de ingen 
Stemme have." Hos alle Fiſte hænge Hoved og Krop fame 
men udenat adffilles ved nogen egentlig Pale, deres Zæns 

" der findes anbragte paa forffjelig Maade. Stoxrrelſen af 
Fijfene er overordentlig forſtiellig: der gives Fife, der et 
er flørreenden Syenaalog i Hajen har en eft Plads. 
De flefte Fife ere bedekkede med Skjel, der beftaae af en 
hornagtig Subſtans og hos mange have en ſtjon Glands, 
og for det meſte ere overtrukne med en ſliimagtig Materie. 
Nogle have ei Skjel, men en nøgen. ſlibrig Hud. Mange 
Fiſte have iftedet for Skiel en gandſte haard Skal. Fins 
nerne beftaae af ſmage Fifkebeen, der forbindes ved en egen 
Hud, ere befæftede ved egne Knokler og bevæges ved viſſe 
Muſkler. De-benævnes efter deres Plads, ſom Rygfinner, 
Bryſtfinnez, Rumpeſinner ꝛc. De ſidſte have altid en vers 
tical Stilling og tjene til Reer, ligefom Bryſtfinnerne til 
Aacer. Flyvefiſtene have meget lange Bryftfinner , 
ved hvis Hielp fe kunne hæve fig over Havets Flade 
og flyve et kort Stykke. Et. andet Bevægelfess 
redffab ifær til at flige og falde er Svømmeblæren , 
ſom ved en egen Canal er forenet med Maven eller Svæl: - 
get. Bil Fiffen ned ad trykker den Luften ud af Blæren 
ved Hijelp af viſſe Muſkler, hvorved Legemet bliver tungt 
og ſynker. Ophsrer Trykningen ſtiger Tiffen igjen t Vei> 
ret. J Henfeende til Opholdsſted inddeler man Fiſtene i 
Saltvands- og Ferſtvandsfiſte. Nogle kunne endog forlade 
Vandet i nogen Tid, ſom Aalen og Murcenen. De Fleſte, men 
ijær Søefiffene ere i Virkſomhed em Natten og Holde fig 
rolige i Dybet cm Dagen. Deere derfor lettere af fange 
om Natten. Mange: Slags Fiffe foretage fig fil viſſe 
Aarstider lange Reiſer; mange gaae. for at lege op ad 
Flodernes Mundinger: andre ſom Sildene träkke fra 
Nordpolen imod Syd. Fiſkene ere for det meſte kjsdeden— 
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de Dyr og udrufede med mange Slags Redſkaber for at 
fange deres - Bytte,  Nogle,have lange Sfiegtrævler i 
Munden, hvorveddefunde fange imaae Vanddyr; andre 
have et Sprsitersr, ſom de bruge mod de Jnſekter, fer flys 
ve over Bandet. Zitterfiſten hat en egen ryftende Kraft 3 
Haifiſken og mange andre frygtelige Tender; Caugfijéen, 
Gværbfiffen hver fit Vaaben 2c. Fiſtenes Sandfer have 
meget Eiendommeligt, og deresFølelfe, Lugt, HørelfecsSyn 
er overordentligt ſfarpt. Meget faa have en daglig Veder⸗ 
gvægelfesføvn, men de flefte en Vinterſsvn. Faa Fiſte 
parreg undtagen de, der føde levende Unger, ſom Aalen og 
Ualemoderen. Hos de flefte befrugter Hannen førft Gæs 
Den, efterat Hunnen har givet den fra fig. Fiſtenes Fors 
merelſe grændfer til det overordentlige, Jen Sild tæller 
man over 20 fil 30000, i Karpen 200000, i Flyndren over en 
Mil: Æg. De unge Fiſte have ei altid, naar de Tomme 
ud af Ægget deres fuldkomne Skikkelſe, men undergaae 
ligefom Amphibierne en Forvandling, hvorved deres Finner 
Lidt efter lidt ubdgnnes. Men de vore meget hurtigt, nog— 
le formodentlig deres hele Levetid og mange nage en høt 
Alder, faaledes fan Karpen leve 150 Aar, Deres Næring 
er meget forffiellig og beftaaer af Planter, Inſekter, Or— 
me, Dynd. Mange leve blot af at røve de Svagere'af des 
res Slægt og af Ravn Nytten af Fiſtene er mangfoldig. 
Deres Kjod fpifes, af nogle Sruger. man Ravnen, Skindet 
2c., anbre give Tran. Viſſe Arter ere giftige og Nydelſen 
af dem dødelig. Leren om Fiſtene kaldes med et greſt 
Navn Ichthyologie. 

FZFilfkerring, er Pavens Sianet hvormed de apo⸗ 
ftoliffe Breve i rødt Vor forfegles. Det foreſtiller Apoſte⸗ 
Jen Petrus i en Fiſters Skikkelſe. 

Fiſtel er egentligt et Rør, dernæften Aabning der 
ligner et Rør, et huult Saar, der ofte har en ubetydelig 
Aabning, men gaaer ofte i flere Canaler, ind under Hu- 
den mellemMuſtlerne, Senerne 2C- og leder fil en indvendig 
Huulhed, felvi Subftanfen af et indvortes Organ. Fiftes 
Jen faaer almindelig Navn af'den Deel, hvorfra den kom— 
mer ſom Bryſtfiſtel, Tandfiſtel 2c, 

Fiſteltone eller Falſet kaldes i Sangen de høies 
re Toner af Menneſteſtemmen, der everſtride den naturlige 
Stemme og frembringes ved Stemmeorganernes Sammen— 
præesning. Fordum faldte man de hoieſte og dybeſte Toner 
af Blæfeinftrumenter , hvoraf man fun ſſeldent betjente 
fig, Falſettoner. 

Z ir af det latinſte Fixus, faſt, urokkeligt; heraf 

ø 
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firere, holde en Gjenſtand faſt eller fireve fig, tage en faſt 
Bolig, Fir Face Falder manen felv dannet Foreſtilling, 
der beftandig forefvæver Sjelen, eller dog, vekkes ved de 
fiernefte Ligheder, og bevirfer en findsfvag Tilſtand, da den 
uv'lfaarlig beherffer Sjelen, — J en modificeret Betyds 
ning er fix det ſamme ſom ildfaſt, hvorved bt betegne, at 
en Ting ved Heden ei lader fig forvandle til Dampe: Saa⸗ 
ledes ec Suld, Plafina 2c. ildfafte Metaller, 

"Fir Luft den Luft fom udvikler fig af raadne og 
ſtinkende Sager. Den kaldes af Phyſikerne Luftſyre, eller 
mephitiſt Gas, 

Firftjerner falde vi, i Modfætning af Plane⸗ 
fer, dér i deres Kredslob om Solen beſtandig forandre. des 
res: Plads, og Cometer, der bevæge fig i egen paraboliſte 
Baner, de Stjerner, der ſtedſe ſynes at blive i en Stilling 
fil hverandre og ſtedſe i famme Fraftand; altſaa indbefat— 
fe vi under dette Navn alle Gtjerner paa Firmamentet med 
Undtagelfe af Planeter og Cometer Foruden Sirftjerners 
nes tilſyneladende Bevægelfe, der fremkommer ved Gora 
dens dagligeOmdreining om fin Axel, Wquinockialpunktets 
Fremrykken og Lyſets Afvigelſe, har man endnu tagttaget 
en egen, meget langſom Bevægelfe ved ſamme, faa tet 
altfaa ei fulbkommen vigtig fan figes, atFixſtjernene flet fe 
beholde ſamme Stilling lil hverandre. Saaledes har man 
fe €. fundet at Sirius fra Tycho Brahes Tid er ryttet 2 
Minuter fra fit Sted 20. Videre har man bemærter Stjer— 
ner; ſom pludfelig have viift fig paa Himmelen og igjen 
ere førfvundne; ved andre har man iagttaget af deres tilz 
ſyneladende Storrelſe afverlende tager af og til, Deres 
graftand fra vor Jord er i Ordets egenfligfte Forſtand 
umaalelig; de ftærtefte Teleſcoper ere ei iftand til at iagt- 
tage eller beſtemme nogen mærkelig Diameter sed dem; fun 
naar dette var Zilfældet vilde man ved den Vinkel, under 
hvilfen de vife fig, kunne beregne deres Fraſtand. Er Be— 
greb om deres Storrelſe giver den Omfiændighed, at, om— 
endffjønt Jordbanen har en Diameter af 40 Mill. Mile og 

vi altſaa undertiden er dem 40 Mil. Mile nærmere og. til 
andre Zider 20 Mil, Mile længere fra dem, Funne vi bog 
ti iagttage nogenForſtjel ved dem, Huygens har ved Sams. 
menligning mellem Styrken af Sirius eg Solens Lys, Jfogt 
at beſtemme hiins Fraſtand fra Jorden, og under den Forz 
udfætning, at. Sirius ei er ftørre end vor Sol, Seregnet 
dens Fraftand 27,664 Gange ſtorre end Colens. Gaa ufibfe 
kert dette Reſultat ogfaa er, er det dog tilſtrakkeligt fil a£ 
overbeviſe os om, at Verdensrummet haret Omfang, der 
overgaaer al menneſkelig Fafieevne« IF famme. Uvished 
ere vi angagende Firftjernernes Natur og Beſtaffenhed; 

* * bed 
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dog kunne vi antage ſom viſt, at de ere lyſende Legemer ele 
ler Sole, cg, at der om hver af bem ligefom om vor Gol, 
dreie ſig egne Planeter, fom modtage Lys og Varme fra 
dem. Fixſtjernene inddeles efter Forſtjelligheden af deres 
Glands fom endeg det blotte Hie Fan iagttage, i Stjer— 
ner af iſte, 2den, 3de og 6te Storrelſe. Men foruden 
diſſe Sfjerner oppager Piet i de klare Vinternætter hiſt 
og her fmaae, hvtde Skyer adſpredte blandt Stjernerne. Dis⸗ 
fe taageagtige Pletter, hvoraf det bepebnede Øie endnu 
finder langt flere, ere hele Grupper af utallige Stjerner, 
fom man tydelig finder ved Teleſfoper. Og tun Ufuldkom— 
menheden af vore bedſte Inſtrumenter giør, at vi ei kunne 
fortſotte diffe Zagttagelfer i det Uendelige. For lettere 
at funne' betegne de enkelte Firftierne og ſtjelne dem fra 
hverandre, har man alerede iOldtiden givet dem egne Nav— 
ne og inddeelt dem i viſſe Grupper eller Stjernebilleder. 
Aftronomerne have gjort Fortegnelfer af alle véd deres 
Plads beſtemte Stjerner efter deres Navn, Størrelfe ꝛc. 
Saadanne Fortegnelſer over Firftiernerne have vi af Cas— 
fini , La Lande, Fad, Piazzi og Bode. 

Flaade (Flode) kalder man et Antal Skibe, al: 
mindeligſt beſtemte fil Krigen. Dog bruger man og Be— 
nævnelfen Coffardieflaade om et Antal Handelsffibe. En 
Flaade af Smaaſtibe eller Galeier Falder man Flotille, 

Flag, den fore, almindelig fiirkantede Stibsfane-af 
let uldent Ii, ſom opftilles paa Spidſen af en Maft eller 
pan Bagdelen af Skibet. Alte Skibe have Lov til af fætte 
Flag op, men fun en Admiral heiſer Flag paa Storma—⸗ 
ſten. Paa Toppen af Maſterne er i Almindelighedet mins 
dre ſmalt Flag, Faldet Vimpe. Flaggets Banben og 
Farve betegner Nationen, Officierens Rang” ſom fører 
Skibet, eller og overordentlige Tilfælde, ved hvilke man 
heiſer et eget Slags Flag paa Bagftavnen f. €. Nodflag, 
hvorved man forlanger Hjelp; Sørgeflag, naar et fornem— 
me Liig befinder fig ombord; Fredsflag, ſom næften hos 
alle Nationer er hvidt. At ftryge Flag er den ſtorſte Æreg- 
beviisning et Skib Fan vife et andets" at holte Flagget i 
Armen er en mindre. - Kongeflagget, fom fun Fonaelige 
Skibe fører, firyger for Ingen, At ftryge Flag i et Slag 
er et Tegn til Overgivelſe. 

Flagellanter er Navnet paa en Sekt frå det" 
13de Rarhundred, hvilken troede ei bedre af kunne vife fin 
Bodfærdighed end ved at pidſte ſia. Man kaldte dem og 
Korsbrodre fordi de for og bag paa deres Klæder bare et 
Kors Eneboeren Rainer i Perugia nævnes fom Stifter 
af denne Sekt ved Aar 1200, Snart fandt han Zilhæns 
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gere næften overalt i Italien og i det følgende Aar udbre— 
bede hang Lære fig epidemifÉ over Alperne til Bayern, 
Sachſen, Thyringen 20. Gamle og Unge, Fornemme og 
Hinge, droge i Proceffion igjennem Stæderne, pidſkede fig 
Og formanede ril Bod. Antallet af dem, der ſaaledes trak 
om, beløb. fig til 10000 der. anførtes -af "nogle Præfter 
og bare Faner og Kors foran fig. De droge i tuſindeviis 
frå Land fil Land og indſamlede Almiffer3 1261 brøde det 
flere talrige Sfarer oberAlperne ind i Tydſtland og vifte fig 
i Cifas, Bayern, Boͤhmen og Polen. De fandt der man— 
ge Efterlignere, hvilke ſom Aventinus i fine Annal. Bojor. 
fortæller i Freiſingen pidſtede ſig og ſang Vers. Aat 1296 
vifte fig i Strasburg en lille Hob Flagellanter, ſom med bes 
dekkede Anſigter pibſtede fig rundt om i Staden og ved alle 

U Kirker, — Gaa heftigt imidlertid Folket intereſſerede fig 
for defte nye BroderFTab, faa lidet Bifald fandt det hos 
Fyrſterne og den hsiere Geiſtlighed. Den offentlige ſtam— 
løfe Blottetfe fødte gode Sæder, deres Omfværmen gav 
Anledning -fil oprørffe Bevægelfer og fræfte Udfvævelfer af 
alle Slags, de aftvungne Almiſſer fatte de rolige Borgere 
i en et ubetydeligContribution. Derfor udgik fnart i Tydſt⸗ 
land og Italien udtrykkelige Forbud imod dem, Kongerne 
af Behmen eg Polen forjagede- dem med Magt og 
Bijfopperne fatte fig alvorligt imod dem. Desuag⸗ 
tet forplantede dette Uvæfen fig ren anden Skikkelſe blandt 
Begharder og Lollarder (Berere og Betlere) i Tydſkland og 
Franferig, og -felv i Begyndelſen af der 15 Aarhundred 
blandt de i Thyringen omfværmende Korsbrodre, af hvilke 
gi paa Engang bleve brændte i Sangerhaufen 1414. Og⸗ 
jaa Kirteforfamlingen i Coſtnitz faae fig nødt til afgjørende 
Forholdsregler mod Flagellanterne. Fra den Tid har man, 

et hørt mere om nogen Sekt af dette Slags, og lidt efter 
lidt bleve bæade Geifilige og Lægfolt kjede af Pidſtnin— 
gen. . Franſiſkanermunkene i Frankerig (Cordeliers) have 
lænaft beholdt denne Skik. At den uagtet fin. Urimelighed 
og de Fornuftiges Misbilligelfe kunde vedligeholde fig faa 
længe, maa tilffrives de overordentlige Virkninger, man 
lovede fig af den, - Pidſkningen var efter Middelalderens 
Begreber et Surrogat for al Slags Bod, ſom Skriftefade— 
ren paalagde for begangne Synder: 3000 Pidfteflag unter 
Affyngelfe af 30 Pfalmer, ajaldt for eet Aars Bod, 30000 
for 10 Aar 2c. En italienſt Enke i det Iite Aarhundred ros 
ſte fig af ved Pidſkning at have gjort Bod for 100 Aar, 
hvortil ei hørte færre end 200,000 Slag. Desuden gav dem 
Indbildning, af man felv ved den ſtsrſte Syndeſkyld ved 
denne Selvvinfel kunde undgaae Helvede og erhverve fig 
Anſeelſe for færdeles Hellighed, Pidſtningen i Synderes og 
JÆrgjerriges Pine en Vigtighed, ſom faa længe overvejede 
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de legemlige Smerter indtil Dvertroen veeg for en bedre 
Oplysnings Kundſtab. 

Flag fåib, et Skib, hvorpaa e en høi Officier be fin⸗ 
der fig, ſom lader fit Flag vaie. 

Flageolet 1) Navnet paaen lille ————— Floi⸗ 
te, haormed man lærer Canariefuglene ſmage Melodier; 
2) en egen Maade at behandle Violinen, hvorved en ſaa— 
dan Floites Zoner efterlignes. ; 

Flamme (Lue) &i alle antændelige Legemer bræns 
de mes Flamme. Den vifer fig Fun ved ſaadanne hvis hele 
Subſtaus er flygtig, eller med hvilke dog flygtige Beſtand— 
dele ere forbundne, Diſſe flygtige Deie ſtige i Veiret ved: 
en vis Grad af Hede fom Dampe, c3'1 det de gane i Brand 
vife de fig fom Lue. Den Deel af diffe Dampe, der ei op— 
brænder, danner den opſtigende Rog, ſom, naar den leg⸗ 
ger fig paa noget, bliver fil Sød. De Luc beftemmer den 
Hedegrad, ber ſtal frembringeFiamme til 630? Fahrenheit, 
Flammen ſlukkes, faafnart Varmegraden bliber mindre. 
Gfter den nyere franffe Chemie fremkommer Flammen af 
Lyſet og Varmen, fom ved Legemernes Forbrændelle fors 
nemmelig og næften alene udvikle fig af Suurſtofgaſſet. 

FlamfÉ eller flanderſt Skole kaldes de Meſtre i 
Malerkunſten, der vare fra de fpanffeNederlande, fornem⸗ 
melig Brabandt eg Flandern, De have fornemmelig uds 
mærtet fig i Oliemaleriet, hvilket Joh. v. Eyk, en Neder— 
Tænder, ſtal have opfundet; "Denne Skole udmærker fig 
ved Belysningens Skjonhed, rigtig Skyggefordeling og 
Coloritens Fortræffelighed. De efterlignede Naturen i 
alvorliaere Betydning end den hollandſke (den anden Green 
af den nederlandſke) og har enRembrandt, von Oyk og An⸗ 
dre at oppiſe. 

Flanke (Flanque) faldes aft hvad der er paa. Sis 
den. Saaledes er Flanken ved et Regiment Soldater Sis 
delinien i Modfætning af Fronten. Flanqueurer kaldes 
omſtreifende Ryttere, ſom deels ſtulle iagttage, deels 
forurolige Fienden. Flanquere betyder i Krigskunſten at 
forſyne en Fæftnina med Sideværter, dælfe Siderne; og— 
faa beſtroge eller beffyde fra Siden. Flanquere betyder 
og aft ſtreife omkring. 5 

XYFlaffe (den leydenſte eller electriffe), Naar man 
overtrekker en Glasflaſke udvendig og indvendig med Sta⸗ 
niol, ſtiller den paa et Bord, fom leder Electriciteten og 
fætter Flafkebunden ved Hjelp af en Metaltraad i Forbins 
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delſe med Conductoren af en Electriſeermaſkine, derpaa 
dreier Majfinen og med den ene Haand holder paa Flaſtens 
udvendige Overtræt, med den anden paa Traaden eller 
Conductoren, hvormed Flaſkens indre Overtræk ftaagr i 
Forbindelſe, faa vifer fig en med Larm forbundet Funke, 
der ledfages af en Ryſtelſe i Armledet. Cn lignende Virk— 
ning erfarer man, naar man efter Electriſeringen, Lad⸗ 

7 ningen, borttager Flaffen fra Maffinen og berøver begge 
Overtrek. J den Tilſtand, hvori Leydaer Fiafken giver 
Funken tilligemed Ryſtelſen, kaldes den ladet; i modfat 
Zitfælde affyret. Bliver den overladet, ſaa fømmer den 
fig felv og gaaer ei ſjelden Siytfer ved denne Leilighede 
Det er af bemærke, aft den ydreBelegning af leydner⸗Fla⸗ 
ſten, naar den er ladet, altid har den modſatte Clestriciz 
tet af ven indre Belegning; denne har negativ, naar hiin 
har pofitiv og omvendt, Iſolerer man en leybner - Flafte 
og fættes dens ydre Belægning i Jerbindelfe med den indre 
Belægning afen anden ei iſoleret Flaſke, fæa lades de beg⸗ 
ge. Dette tan man fortfægte med flere Flaſter. Fo fiere 
re Antallet af Flaſterne er, deſto mere electriſt Materie op⸗ 
fage de og deſto ſterkere er Virkningen ved Affpeingen. 
Dep u denne Maade forbundne Flaſter kaldes et electriſt 
SBaftetie, hvis Virkninger kunne forftærtes fil ben Grad, 
at man dermed fan dræbe ſmage Dyr, ſmelte Mefaltraad - 

ꝛ2ꝛc. "Den har faaet Navn af leydner-Flaften, fordi Cunæz 
us, Allemand og Muſ-enbroek forſt anſtillede diſſe Forſog 
i Leyden, Andre kalde den efter Kleiſt, ver Aaret i For⸗ 
veien gjorde ſamme Forſog. 

Flaffan (Gr. von) nedſtammer fra en fordum ares 
velig Slægt og erholdt fin tidligere Opdragelſe i ben fams 
me Militairſkole, hvorfra Rapoleon, Champagny, Elar⸗ 
fe, Bourgoing, Duroc ogAndre gik ud. MedſHeld betraadte 
han en Lobebane, ſom Tilboielighed og Talent kaldte ham 
fil, den diplomatiſte. Han blev Chef for def politiſte 
Departement, og havde her den bedſterLeilighed til at fores 
me practiſt Ferdighed med: fine fjeldne theoretiffe Kund—⸗ 
ſtaber. Reiſer i fremmede Lande, Jagttagelſen af adſtil⸗ 
lige Hoffer, Forbindelſe med forfkjellige Miniſtre fÉjærpes 
de hans Blik ſtedſe mere og uddannede hans Anleg. "Da 
Napoleon ſom Forſteconſul yttrede for de Deputerede af 
Nationalinſtitutets hiſtoriſte Claſſe, at han ønffede et 
Være ſom, ſammenſtilledeFrankerigs diplomatiſteActer ved 
Siden af hverandre, var Ingen mere iſtand tilat opfylde 
dette Onſte end Flasſan, ifær da det faa meget lettedes 
ham ved hans Adgang til Acterne og Forbindelſe med Per— 
foner, der funde give ham Underretning og han tillige un— 
derftøttedes af udmærkede franffe Lærde f. Er, Koch. Han 
leverede et meſterligt Verk i 6 Bind; Hiſtoire génerale ec 
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raisonnée de la diplomatie frangaise jusqu'â la fn du regne de 
Louis 16, avec des tables chronologiques de tous les tratés, 

Conclus par la France, Paris 1811," Dette Værk, der er oſt 
af Fordrag, Declarationer, Mannifeſter, Noter; Depe— 
ſcher og Beretninger af Samtidige, der vare medhandlende 
Perſoner, ſtiondt maaſkee er gandſke upartiſtk, ved hvilket 
Kilderne ere benyttede med critiſt Valg, Data combinerede 
med Skarpſind og det Hele intereſſant ſammenſtillet til 
en bedømmende Hiſtorie af Frankerigs diplomatiſke For⸗ 
hold fraMonaréiets Begyndelfe fil Ludvig i6des Affættelle 
har ſtaffet Forfatteren et med Mette berømt Navn; thi vi 
have endnu intet andet Verk, vi kunne fætte. dette ved Si— 
den. "Der gives faa Varker, der eve vigtigere i Henſeende 
til Stoffet og interreſantere i Henſeende til Formen. 
Efter - Rapoleons Fald har Hr. de Flaffan lovet en - 
Diftorie af den franſte Diplomatie fra 1791 til Pas 
riferfreden i 6 Bind. Som Hiftoriegraph for de uden— 
landſke Anliggenders Departement ledfagede han. det fran— 
ſte Geſandtſtab 1814 til Wiengecongrefjen, 

Flaunuto,… Fløjten. Flauto traverso Tverfloiten, 
Hvorfra maa fÉjlles den klarere klingende militaire Tverpiz 
be. - Flauto piccolo, den lille Fløite, der har ewmeget 
klar, ſtrigende Zone, den kaldes og Flageolet, 

Flarman, en endnu levende yndet engelſt Kunfte 
ner, befjendt af fine Omrids til Somers Iliade og Odyſſee, 
til Wſchylus og Dante, Dan befidder fortrinligt Talent og 
Driftighed i fine Omrids; nogle af hans Udkaſt indeholde 
ffjønne Tanker, men intet er med Henſyn til Opfindelfe og 
Anordning noget fuldendt Kunſtverk. Desuden har han 
erhvervet fig Navn ſom Billedhugger og har forfærdiget 
flere berømte Mindesmerker, fom over Lord Mansfield , 
Lord Howe, Abercrombie, Waſhingtons Bufte, Reynolds 
Statue ꝛc. ' 

Ylechier (Eſprit) en ærværdig Sciftlig, hvem 
hans andrige SÉrifter har erhvervet Ekterverdenens Agtel— 
fe i ſamme Grad, fom hans Hjertens Godhed og Vegjørens 
hed vandt ham hans Samtidiges Kjerlighed. Han var 
født 1632 i Pernes en lille Stad i Dioceſet Carpentras, 
blev opdragen hos, fin Onkel P. Hercule Audiffret i Viden— 
ffabernes og Dydens Skjød og fraadde i Jeſuiterorde— 
nen fom han efter fin Onkels Død dog igjen forlod, forat 
vife fig i Paris ſom geiſtlig Taler og ffjøn Aand.” Han 
erhvervede fig megen Roes i begge Dele og blev af Ludvig 
14de overøft med rigelige Velgierninger. Opmuntret ved 
dette Bifald ſtrebte Flechier fredfe efter højere Fuldkom— 
menhed og leverede i fine Liigt aler over Boſſuet og Turenne 
fo Meſterſtykker, der henreve Tilhørerne og endnu læfes 
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med Intereſſe. Hofet belønnede hans Talenter 1685 med 
Bifpedømmet Lavaux, og 1687 med Bifpedømmet Monts 
pellier, og Ludvig r4de ledſagede Udnævnelfen til det forſte 

"med diſſe fmigrende Ord: „Undre dem et over af jeg beløns 
net deres Fortjeneſter faa ſildigt; Jeg frygtede for at ber 

roves den Fornsielſe at høre dem”. Foruden hans geifts 
lige Zaler have vi af ham: Histoire de,l'empereur Theodo- 
fe le grand og Vie du Cardinal Ximenes, - Han døde i Aaret 

” 1710 i Montpellier, « 

Flemming (Paul) een af de fortræffeligfte tydſte 
Digtere i det 17de Aarhundred, blev født den 17de Jan. 
1609 i Hartenftein i Vogtlandet Hans velhavende Fader 
lod ham give en omhyggelig Opbragelfe. ,Cfterat han 
hjemme havde lagt en god Grundvold ved Privatunderviis— 
ning blev han fendt fil den fyrftelige Stole i Meiſſen og 
derfra til Univerſitetet i Leipzig, hvot ban ſtuderede Me— 
dicin og rimeligviis havde ifinde af blive, Men Tredive— 
aarskrigens Uroligheder nødte ham fil 1633 at vende fig til 
Holfteen, hvor Hertug Frederik juſt var i Begreb-med at 
Jende et Geſandtſkab til fin Svoger, den ruſſiſte Czar, Mi— 
Gael Feodorowitſch. Flemming, der var fuld af Iver og 
Bidebegjerliahed ſogte om en Plads i Geſandternes Følge. 
Han erholdt den; gjorde Reiſen med og kom lykkelig tilbas 
ge til Holſteen 3634. Kort derpaa befluttede Hertugen at 
jende et endnu mere glimrende Geſandtſkab til Schach Sofi 
i Perſien, i den Henſigt at ffaffe fit Land Handelsfordele 
der, Flemming var ſtrax færdig til denne Reiſe, der los 
vede ham Lyſt til af udvide fine KundØaber faa meget. 
Omſtæendighederne ved ſamme ere blevne og noie bekjendte 
ved Olearius's Beſtrivelſe. Man gif til Seils den27de Oct. 

1635 fra Travemuͤnde, og, efter mange Farer og Befværs 
ligheder, ſom Geſandtſkabet maatte udftaae til Lands og 
Bands, anfem det den 3 Aug. 1637 i Iſpahan, blev der 
een Maaned og ankom pza en anden Vei, ligeledes efter" 
mange Befværligheder i Jan. 1639 fil Moffau, ſom det 
igjen forlod i Marts. J Reval forlovede Flemming fig med 
en anſeet Kjobmands Datter, og, da det var hans Forſet, 
efter ſin Tilbagekomſt til fit Fedreneland, at nedfætte fig 
i Hamburg ſom practifÉ Læge. reiſte han 1640 til Leyden, 
hvor han promoverede, Men neppe var han igjen kommen 
til Hamburg, før Døden bortrev ham denzden Apr. 140 
i hans Alders Blowſtren. Sandfynlig var denne fidligeDvd 
Følgen afde Befværligheder han havde udftaaet paa: fine 
Reiſer. Saaledes tabte Tydſtland en Digter, i hvis San— 
ge og Sonetter et indfagende Sværmerie er blandet med 
megen øm Folelſe, og hvis længere Digte tildeels beſynge 
Reiſens Eventyrer med høi og fraftig Begeiſtring, og ſom 
har paatrykt alle fine Verker ægte Genialitets Stempel. 
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Fletcher (ohn) ſee Beaumont. 

Fleurus, Fleurs, Fleury, en Flekke med 2000 
Indbe i det forrige. Dep, Jemappe, tet ved Sambre, er 
bleven befiendt af flere Krigsbegivenheder men ifæraf et 
mellem de Franſke og Oſterrigerne leveret Slag den 26de 
Juni 1794. Dette Slag-gjorde Epoche i hiint Feldttog, 
da det paa nye ſatte de Franfée i Beſiddelſe af Belgien og 
ſikkred Frantrigs Hovedſtad, ſom efter Feſtningen Landre— 
cys Fald truedes. Den allierede Armee bererte alerede 
med fine Forpoſter Peronne (omtrent 18 Mile. fra Par:s) 
og ſandſynligviis havde Intet opholdt den påa Maͤrſchen 
did, hvisei de franſte Generalers velberegnede Månøvrer 
havde tvunget den til Zilbagetogs" Pidegru havde om—⸗ 
gaaef' dens høire Flsi optaget en truende Stilling imod 
Flandern, Charbonnier havde med Ardenne Armeen trængt 
de Alliereßes venſtre Floi tilbage og Jourdan fat figi Marſch 
fra Luremburg med Moſalarmeen. Ved Dornik tege ende» 
ligt de Allierede igjen en faſt Stilling; Pichegru vilde ka— 
ſte dem ud deraf, men blev ſlagen tilbage af Keiſer Frants 
ſelv. Forſt efter flere torgjeves Forſog Uykkedes det de 
Franſke at gaae over Sambre. Fem Gange ſteedte denne 
Overgang af den nu forenede Ardenze og Mofelz= Armee, 
fom nu under Navn af Sambre og Maas: Armeen anførtes 
af Jourdan en Chef. Følgen af den femte. Overgang var 
Charlerois Capitulation den-25de Juni, men dette Tab 
var blevet Oſterrigerne ubekſendt. Prindfen af Coburg 
ilede til fra Nivelles for af undfætte Feſtningen og tillige 
vove ef Forſog til Nederlandenes Redning. Herved til: 
veiehragtes Slaget ved Fleurus den 26de Juni 1704, Mes 
dens Coburg lod Devay tage en Stilling for Tournay med 
et ei ubetydeligt Corps, angreb ban Jourdan og Begyn— 
delſen af Slaget berettigede tilde fEjønnejftegorventninger« 
Alerede var Arveprindſen af Oranien med den højre Floi 
Teirende trængt frem til Marchienne au Port, alerede havs 
de Beaulieu ved Angrebet paa Broen ved Auveloy og Ne— 
douterne ved Fleurus erobret 20 Canoner, da begge heni— 
mod Aften fit Befaling ar. træffe fig tilbage, thi under 
Slaget havde Prindſen gf Coburg erfaret Charlercis Ero— 
bring; denne Efterretning virkede ſaaledes paa ham at 
han opgav Haabet at redde Nederlandene og gav Siip paa 
de tilfegtede Fordele. J dette,Siag recognoſcerte en franſt 
General den eſterrigſte Armee fra en Luftballon. » 

Fleur y (André Hercule de) Cardinal og. Premiere 
minifter i Franferig, var født i Lodeve i Languedoc den 
22 Juni 1653 og kom i fit 6te War til Paris. Han ſtuderede 
Skolevidenſtaberne i Jeſuitercollegiet og Philoſophie i 
Collegium Harcourt; pag begge Steder udmærkede han fig» 
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Beſtemt til den geiftlige Stand blev han Canonicus i 
Montpellier. Ved Hoffet vandt han ſnart ved fin indta— 
gende Skabning og fine Forſtand almindelig Yndeft og blev 
førft Almoſenier hos Dronningen og fiden ogſaa hos Kon⸗ 
gen. Aar 1698 gav Ludvig Trade ham Biſpedemmet Fre— 
jus øg udnævnte ham fort før fin Død til Underviſer for 
Ludvig 15te. Under. RegentfÉabet vidſte han at vedlige— 
holde Hertugen af Orleans Velvillie, thi ban føgte paa ins 
gen Maade at gjøre fig gieldende, fordrede ingen Naades— 
beviisninger og afholdt fig fra alle Jutriguer. Pertugen, 
ſom bemærkede den unge Konges Tilbofelighed til fin Læs 
rer, tilbød denne Erkebiſpedemmet i Rheims, eet af de 
hoieſte geiftlige Embeder i Frankerig, men Fleury afflog 
at blive førfte Duc og Pair af Franterig'for ei af ſtilles ved 
fin Clev. J Aaret 1726 blev han Cardinal og derpaa tilles 
de den unge Konge ham i Spidfen af Miniſteriet. Regje— 
ringsforretningernes Byrde afſkrekkede et den 72 aarige 
Olding. Han havde i lang. Tid lagt fig efter af Fjende 
Statsforvaltningen og Frankerigs politiſte Forhold, og 
ledede indtil henimod fit hvode Aar fit Tædrenelands An— 
liggender ined udmerket Held paa den høie Poſt. Krigen 
modGar: ie angaaende der polſteKongevalg begyndte og end⸗ 
te han lykkeligt og bragte ved ten Leilighed det ſtjonne 
Lothringen fil Frankerig 17755. Den herved tilveiebragte 
Rolighed var ei aflang Varighed for Europa. En nye 
Krig brød ud med Øfterrig, ſom Fleury et oplevede Enden 
paa. pan døde den 29 Fan. 1743i Iſſy ved Paris. Fredens 
Vedligeholdelſe var ſtedſe Baſis for Fleurys Politik, Kri— 
gen, ſom udbrod 1740 var. Hertugen af Belleisles Være, 
Den Bebreidelfe at Fleury ved Marinens Forſommelſe lags 

de Grunden fil Englands Overmagt til; Søes; træffer et 
ham men Ludvig 14de og Hertug-Regenten, fom under de 
fredelige Forhold med England et tropde af behøve den. 
Ligefaa lidet fom han felv udmærkede fig ved fremſtikkende 
og geniale Egenffaber, ligefaa lidet greb han i fine Foreta— 
gender fil det Overordentlige; men han forſtod af gjennem 
fkue Alt med rolig Klarhed, fun manglede han ofte Kraft 
til at udføre eller lade udføre finrigtige Dom af ans 
dre, Da han traadde i Spidfen af Staten befandt Frans 
kerig fig i den betenkeligſte Tilſtand. Finanſerne varet 
Forvirring, Handelen forfalden, Crediten tilintetgjort, 
Mationen forarmet ꝛc. Fleury lagede alle diſſe Sagr og 
fremmede uden at bryde fig om et forfængeligt Navn, Frans 
kerigs Lyitei Stilhed. 

Fleury (Claude) Abbed, født 1640, død 17223, forſt 
Advokat, derpaa Geiſtlig. Opmuntret af Boſſuet ſkrev 

han fin Kirkehiſtorie, hvorpaa han arbeidede 30 Aar, og 
ſom har erholdt claſſiſt Rang i dette Fag hos de Franſke, 

É 
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Den er ſtreven med Critik og Sandhedskjerlighed og for⸗ 
vaader ei blot Lerdom. Jhans Bog om Valget og Mez 
thoden i Videnſtabernes Studium viſer han en ligefrem, 
fund Sands, og en levende og fornuftig Kjerlighed for 
Dlotiden uden Pedanterie. Alle Partier kaldte ham eens 
ſtemmig den indfigtsfulde Fleury s 

Flibuftier, ogſaa kaldede Buccanier, dannede 
en fvømmende Søerøverrepublii i de veſtindiſte Vande i 
det 17de Aarhundred. De havde en virkelig conftitutionel 
Forfatning og fiftredes ved de øvrige europæiffe Masters 
Jverſyge mod Spanien, Den førfie Stamme til diſſe Fri 
byttere varé de vilde Tyrejægere paa Hiſpantola (St. Dos 
mingo) hvilke kaldtes Buccanier, Coloniſter og andre 
Eventyrere. De vare for Storſtedelen fra Nermandiet. 
De havde deres Navn af de Pladſe, hvor de havde deres 
jmaae Hytter og dyrkede Marker, hvilke kaldtes Bucane. 
Uden Koner og Børn levede ftedfe to og tv ſammen for at 
hjelpe hverandre. Dette Sammenliv kaldte de Matelotage 
og fig felv Matelots, "Den Overlevende arvede den Afdøs 
de, men, ogſaag de Ovriges Eiendom var for alle og Enhverz 
Forſtjellen meliem Mit og Dit var dem fremmed. De ere 
kjendte kumderes egne Beſtemmelſer for Love, tog betrag-= 
tede de Stadtholderen paa Tortuga, hvorhen de handlede 
i viſſe Maader, Tom deres Overhoved, vilde og anfees for 
Chriſtne, dog uten at følge denne Religions Grundfætnins 

ger, En Bucaniers Giftermaal ſtildte ham fra Forbuns 
det, han blev betragtet fom Coloniſt og Tortugas Love 
fuldkommen underkaſtet. De vare flæbte i en Skjorte, 
af.grovt Lærred ber var farvet og ftiv af de flagtede Dyrs 
Blod, Burer af ſamme Slags, SÉve af Svinehuder, men 
ingen Strømper; en rund Hat bedekkede Hovedet. Jen 
Rem havde de nogle Knive og en fort Sabel; deres Skyde— 
gevær var en Flint, hvoraf de ffjøde fo Lod fvære Kugler, 
Hver af dem havde cen eller flere Karle og 20 — 30 Hunde, 
Tyrejagten var deres egentlige Forretnina, Vildſpiin jages 
de de for Fornøielfe. Dyrenes rage Marv var deres Fro— 
Toft, Kjødet deres ordentlige Maaltid De holdt deres 
Maaltider fiddente paa Jorden foran en Steen eller en 
Zræjftamme. Halvøen Samana, den lille Øe i Havnen 
Bayaha, Nordkyſten af St. — „Havnen Margot, 
Tortuga, den faa kaldte forbrændte Sacana, Mirbalea og 
Oen Vacca (Koesen) vare deres Opholdsſteder. Saaledes 
fortfatte de i lang Tid deres Cepnet indtil det faldt Spani⸗ 
erne ind attilintetgjøre dem. … Heraf opkom en formelig 
Krig, der ifær førtes i Aarene 1660 — 16605 med megenFor⸗ 
bittrelfe paa begge Sider. Da Spanierne ei kunde fors 
drive Bucanierne, gjorde de dem deres videre Tilværelfe 
umulig ved næften at ødelægge alle Tyre; mange af dem 



gli 447 
bleve nu Coloniſter Bayaha og paa andre Øers men be 
flefte, ophidſede af »evn, forenede fig med en Sidegteen af 
deres Stamme, ſom alerede havde gjort fig bekjendt under 
Nauvnet Flibuſtier (et af de Franſte fordærvet Free-booter , 
Fribytter). Diſſe Flibuftier havde gjort fig meget vigtige 
for de FranfÉe, af hvilfe de brugtes Imod Spanierne. Des 
res raage Levemaade, deres Legemers Hærdelfe og Bøicligs 
hed, deres færdighed i at ſtyde, deres Kunſt i aft maneuvz 
rere, felv maar demaatte hjelpe fig med Kander, deres Uad⸗ 
ſtillelighed fra hverandre og deres Gruſomhed i Kampen 
havde gjort dem frygtelige Seier eller Død var deres evige 
Feldtraab, Da Levningerne af Bucanierne forenede fig 
med dem, vare diſſe mindre gruſomme, mindre laftefulde 
og fynderligt nok mindre vreligiøfe, thi Flibuſtierne hængte 
meget ved religisſe Ceremonier og gif aldrig i Kamp uden 
Bønner og Zegn paa Bod. Dog bleve begge Stammer 
ſnart binanden lige. Jo ftærtere de formerede fig deſto 
alvorligere følte de Nsdvendigheden af en lovmæsfig Orden 
mellem fig; ſaaledes fremtom en Codex, der indeholdt 
flere Forordninger. De havde i øvrigt et Hovedprincip, 
ſom ſtedſe foreforvede dem i Spøg og Alvor. „Vor Stjebe 
ne ſagde de, er ved de beftandige Farer, gandſte forſtjellig 
fra andre Menneſkers Stjerne ; i Dag leve vi, i Morgen 
ere vi dødes hvorfor altfaa ſpare fammen? Vi regne vor Til— 
værelje fun efter de Dage , hvori vi have levet glade, og 
gænfe aldrig paa der uviffe Tilkommende. Vor hele Om— 
hue gaaer mere ud paa at tilbringe det Liv, der er forhaans 
den end ved Sparen være betenkt paa dets Forlængelfe.”” 
Saaledes vilde de ei lade Rovgjerrighed gjelde for deres 
Hovedbevæggrund til deres beſtandige Feider imod Spani— 
erne men blot Hevnelyft mod hiin Nation , der havde bes 
tegnet hvert af fine Sfridt i Amerika med Gruſomheder. 
Diſſe Kyftbrødres (freres de la core) Begyndelſe havde 
vel været meget ringe, en vis Peter Legrand Havde givet 
det førfte Exempel, og fnart vare de veftindiffe Bande bes 
dælfede med hans Kammeraters Farføier 3 en Ængtænder 
iblandt dem, ved Navn Lewis Scot, vovede den førfte Land— 
gang paa fiendtlig Kyft og plyndrede Staden Gt, Frances 
ſco de Campeche, hævede der en ftor Contribution og traf 
fig igjen tilbage. Dette Voveſtykke havde ftore Tølger, og 
man foretog vigtigere Expeditioner. L'Olonois een af 
deres Hovedanførere udtaftede ftore Planer 3; i Forening 
med Franffmanden Vaſco deelte han Stridsfræfterne i 
Landmilifær og Marinehobe: 8 Skibe beſattes med Kano— 
ner og bemandedes og ſaaledes foretog man fig et Korstog mod 
Maracaibo. Dette ffeedte 1666. Efter mange Vanſkelighe— 
der erobrede de den i det indre Land værende fafte Stad Gi» 
braltar og vendte tilbage med umaadeligt Bytte, Dette 
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førfte Foretagende af L'Olonois fulgtes af adſtillige an- 
dre, indtil han med Flere ved en Landgang paa Kyſten af 
Darien, blev fangen af de der boende Indianer, huggen t 
Stykker og opedt⸗ I Aaret 1683 erobrede de under tre af 
deres Hovedmeend van Horn, Grammont og Larent de 

Graf Vera Cruz og bortflæbte rigt Bytte med fig da en 
ſpanſk Flaades Ankomſt bevægede dem til Afreiſe. Aar 
1685 lykkedes Erobringen af Campeche; her holdt de 
&ongen af Frankerigs Navnedag, og deres Anfører Gram— 
mont befordredes til Kongens Lieutenant, — Han forſpandt 
fort efter med ef Skib, der var udruftet tilet nyt Tog, og 
man hørte intet videre om ham, Een af deres berømtefte 
Anfsrere var Morgan. Han erobrede Stæderne el Puerto 
del Principe, Puerto belle, Maracaibo, Gibraltar, og 
bragte fine Folk efter de ftørfte Farer og efter utallige be— 
gangneGruſomheder berigede tilbage til deres Hjem. Panas 
mas Indtagelfe koſtede denne ſtrekkelige Røveranfører 
meget, men han overvandt alle Vanſkteligheder. Under An føs 
rerne Sharp, Harris og Sawkings gjorde de nye Angreb 
paa Panama og borttoge i adffillige Aar en Mængde. cigts 
ladne ſpanſte Skibe, omendffjøndt "Kongen af England 
alerede tidligere havde taget firenge Forholdsregler mod 
Flibuſtiernes ſtrakkelige Udfvævelfer. Men endnu længe 
og lige til det 18 Aarhundred breve de, deres frygtelige 
Haandverk, indtil de efter mangehaande Omverling af 
Lykke og Ulykke iker formedelſt den forandrede politiſte 
Retning i Europa tilfidft gandfÉe ophørte, Deres Antal 
formindſkedes og deres Uafhængighed tabtes fra den Tid de 
ophørte at have nogen politiſt Vigtighed for andre Natio— 
ner; de vedbleve vel endnu en Tid med Kaperier, men vare 
ei meget farlige længer. Endelig ophøre endog Benærs 
nelſen Flibuſtier med Utrechterfreden. Archenholz har i 
anden Deel af fine hiſtoriſte Skrifter givet noiagtigere Ef—⸗ 
terretninger om dem. 

Xlint et Skybdegever, ſom har fit Navn af det 
gamle alerede i det vendiſke forekommende Ord Flins eller 
Vlynz. Ordet Flint betyder egentlig en Kieſelſteen, hvor— 
af man betjente fig ved det Slags Gevær, man brugte 
iftedet for Muſtetten. Ludvig r4de var den-førfte fom 1671 
lod bevæbne et Regiment med Flinter og gav det Mavn af 
Tufelierregimenttil ForFjel for Muffetererne, Man har 
ſiden beftræbt fig for at forbedre dette Gevær og gløre det 
fuldkomnere ſaaledes har een Kunſtner i Frankerig fore— 
flaaet en Flint med flere Løb, med hvilken man i et halvt 
minut ffulde kunde ſtyde 60 Kugler. Ænglænderen Jacob 
Widſon har opfundet en Flint med 7 Løb. Aar 1794 op⸗ 
fandt en heſſiſt Dreier Philip Scheffer et Gevær, hvoraf 
man fan ffyde 17 Gange efter hinanden. Man har og fos 
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retaget fig mange Forandringer med Ben deels til ftøre 
re Sikkerhed ved Skydningen, deels for at hindre Geve⸗ 
tet fra af gaae af i utide og Laaſen fra Rut. J Forſtnin⸗— 
gen bleve Geværene ligeſom Feldtſtykkerne affyrede ved em 
Lunte paa frie Haand; fiden opfandt man Hanen, -fivori 
Lunten føruedes ind for ved et Tryk at bringe den til Fængs 
hullet, Dette var Luntelaafen, Derpua ſtruede man en 
Flinteſteen i Hanen og anbragte derved et Staalhjul, der 
lgd omfring og flog Ild mod Flinteſtenen. Dette er den 
gamle 3 Nuͤrnberg 1517 opfundne tydfÉe Laas. Nogle Mes 
fire i Mårnberg faavelfom den ſvenſte Kong Guſtav Adolph 
anbragte Forbedringer ved den Denne Methode er imtd— 
leriid mere langſom, hvorfor man har antaget den frans 
ffe Indrefning med Pande og Pandehætte, hvorimod 
Flinten, der fidder i Hanen trykkes væv Bielp af Fingeren, 
giver Jid og frembringer Skuddet. 

Flinteglas eren Glasart, ſom udmarker fig ved 
fortrinlig Reenhed ig hvilken ſfyldes Blykalken hvormed 
Glaſſet er blandet. "Det forfærdiges ifær i Engiand, 
dog nu og i Benedictbeuern i Bayern: ef Reichenbach; 
Dollond bar brugt dette Glas til Forférdigelſen af 
fine achrematiſte Kikkerter ved at forbinde det med 
Kronglaſſet. 

Flinteſtenen, fom man nu bruger ved Geve⸗— 
rene, findes fornemmelig i Frankerig i Berry og-Cfams 
pagne, faavet paa Jordens Overflade fom i Lag under 
Jorden. Saafnart de ere tagne ud af Jorden bleve de bes 
arbeidede egſtagne med forſtjellige Hamre, hvorved de faae 
deres regelmæsfige Skikkelſe. 

Flod eller Strøm. Begge diſſe Udtryk bruges næften 
uden Forſtjel, dog ſynes det fom man for:rinligen kalder de 
Floder Stromme, fom ere af betydelig Størrelfe og umids 
delbart udflyde i Havet, Neéeſten alle Floder udfpringe 
paa Bjerge-af Kilder, nogle faa, ſom Misfifipp:, Don ꝛc. 
fremkomme af Soer: Vandets Natur medforer, at Flos 
derne i deres Løb følge Jordoverfladens Straaning, De 
fleſte løbe mod Øften og Veſten, Fun faa mod Syden og 
Norden. Det er mærkværdigt, at Flodernes Hurtighed .et 
altid retter fig efter Jordfladens ſtörre Skraaning. Saa— 
ledes føber Donau meget hurtigere end Rhinen; omend: 
Fjønt den ſidſtes Zøb er mere ſtraaligt. Donau, Tiger og 
Jndus ere de hurtigft løbende af de bekjendte Floder. Da 
Floden almindelig ftrømmer ftærteft i Midten, faa ftaaer 
dens Band der og høiere end ved Brederne; ved Mundin— 
gen derimod er Floden laveſt i Midten —* huul, fordi 
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Havvandet, ſom her blander ſig med den, ſtiger flærkeft op 
ved Siderne. Den Mængde Vand, ſom Floderne bringe 
til Davet er uhyre. Manharf.-Cr. beregnet, at Wolga 
ien Time udgyder over 1000 Mill. Cubikfod Land i det 

caſpiſte Hav. 

Flodguder, Flodernes Skytsguder eller de perſo⸗ 
nificerte Floder ſelv. De ſoreſtilles ſom Sonner af Ocea⸗ 
nus med et Roer eller Overflodighedshorn i Haanden, fro- 
nede med Nør og liggende ved Siden af en Urne, hvoraf 
Kloden løber, — Flod fee Ebbe. 

Flora Blomſternes, Kornets og Viinſtokkens Gud— 
inde, Hun var gift med Zephyrus (Veſtenvinden) og afs 
bildes fomen fEjøn qvindelig Figur, meden Blomſterkrands 
paa Hovedet eller i den venftre Haand: i den høire har hun 
fæddanligt et Overflødighedshorn.- Til hendes Ære holdt 
man i Kom de floralfge Skueſpil. J Botaniken betyder 
Flora en. Fortegnelſe over planterne, 

Florent incrarbeid er et Slags muſiviſt 
Kunſt, Tom ved Sammenfætning af Ædelftene og Marmorz 
ſtykker efterligner faavel Naturen felv fom og Malerier i 
en vis Grad, Det har fit Navn af Florents, fordi Florens 
tinerne ifær udmærke fig ved dette Slags Urbeider, Dog 
have diffe ſom alle Muſikarbeider deres ftore Mangler og 
funne aldrig betragtes fom Værker af fand Kunfiværbie. 

Florentinerlak en bekjendt Malerfarve, ſom 
en Franciſkaner i Florents opfandt, da han havde fors 
færdiget en Tinctur af Cochenille med Sal Tartari imod 
Flekfeberen og af Feiltagelſe øfte et opløft acidum derpaa. 
Det brufede op og der fremkom et høirødt Bundfald. Mas 
lerne fandt denne Farve fortræffelig,” hvorpaa Opfinderen 
bejtræbte fig for at levere den i Mængde og i ſtorre Fuld— 
kommenhed. 

Florents forvandledes i det 16de Aarhundred fra 
en blomſtrende Triftat til et Storhertugdomme. Keiſer 
Garl ste (1530) udnævnte Alexander af Medicis, en Ef—⸗ 
terkommer af Cosmus, til arvelig Hertug af Florents og 
paven gav - 1569 Hertug Cosmus Zitel af Storhertug. 
(See Tofcana og Etrurien. Florents, Hovedftaden i Ctors 
hertugdømmet Toſcang, kaldes fortrinsviis den ffjønne og 
har ſtore Fortjenefter af Videnffabernes omhyggelige Dyr— 
kelſe. Landets rige Familier, blandt hvilke den medicæis 
ſte fiod overſt, kappedes om at fremm« Kunfter og Biden» 
Faber. Paladferne i Florents ere en Skole for Architecter⸗ 
ne og ingen Kunfiner af noget Slags vil forlade Italien 
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uden at have ſeet Florents. Flere Gader ere prydede med 
Billedſtöstter, og omendifjønt de tildeels ere ſmalle og 
krumme, udmærke de fig dog ved Reenlighed og ſtjen Broz 
lægning. " Florents hav henved 80000 Indb., 17 ſtore 
Pladfe, 172 Kirker og 10000 Hufe, der næften alle kunne 
kaldes Paladſer. Fire prægtige Steenbroer gaae over 
Arno og to Citadeller beſkytte Staden. Blandt Bygnin— 
gerne udmærte fig. fortrinlig Metropolitankirken, Johans 
nes⸗ og Lorenzkirken; fom indeholder Storhertugernes Bez 
gravelfe, det gamle Slot og Paladſet Pitti Der findes et 
Akademie et Lyceum og £Læreftolei alle Videnffabernes 
Grene. En Mængde Fabrifer og Manufacturer fremme 
Kunſtfliden. Omegnen af Florents forhøjer Stadens Forza 
trin endnu mere, Slottene Poggio imperiale og Pras 
telino med fin herlige Have og den, deri verende 
Apeninguds coloffale Statue, hore til de ſtjenneſte Op— 
holdsſteder. 

Florian (Sean Pierre Claris de), en ved talrige 
Skrifter, fulde af Ynde og Wand almindelig bekjendt Skri—⸗ 
benf, der var Capitain ved Dragonerne og tillige havde en 
Plads idet franffe Akademie. Han blev født "den 6te 
Marts 1755 paa Slottet Florian, ei langt fra Sauve t 
Nedre-Sevennerne, paa hvis Opbyggelſe hans Bedſtefader 
havde anvendt næften fin hele Formue. Han fyldte fin 
Moder Gilefte de Salgue, en indfødt Caſtilianerinde den 
levende Zilbøielighed, "han ſtedſe havde for den ſpanfte 
Litteratur. Denne Aandsretning og en dermed forbunden 
Zilbøielighed til det gamle Chevalerie, fpores tydelig it 
hans Verker. Det var dog ifær i Ferney, at han indſue— 
de fin Lyft til Digtekunſten og Videnffaberne og uddanne— 
de fine Anlæg, Han var i iSvogerffab med Voltaire; 
hans Fader var yndet af denne berømte SÉribent; han 
bragte ham fin Søn, og Henriadens Forfatter fandt Be⸗ 
hag i af udvikle Ynglingens medfødte Talenter, Han blev 
Voltaires Yndling og forlod førft Ferney, da han ſom Paz 
ge traadde i Hertugen af Penthievres Tjeneſte, hvilken 
Fort derpaa udnævnte ham til fin Kammerherre og anfatte 
ham ved fit Regiment. Florian tilbragte den ſtorſte Deel 
af Aaret med Hertugen i Paris, hvor d'Argental, en Ven 
af Boltaire, der famlede Lærde og Kunſtnere omkring fig 
havde ladet opbygge et Privattheater. Her fremtraadde 
Florian førft med fine theatralſte Arbeider, i hoilke han 
felv paatog fig Harlekins Rolle, Han havde maafÉse ivris 
gere gaget frem paa denne Lobebane, fom han betraadde 
med ſtort Bifald, hvis ei Hertugen havde viiſt nogen Mis— 
hag dermed, Florian fortſatte fine litteraire Beſtjefti— 
fer og vandt Priſen af Akademiet for fine Styifer Volrai- 
re et le serf du Mont Jura og Ctiogen Boas er Rüth, hvor 
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ved ſaavelſom flere Værker han gjorde fit Navn bekjendt. 
Mindre Bifald erholdt hans Lovtale over Ludvig Iz2tes 
Aar 1783 blev han Medlem af det franffe Akademie. Ef— 
ter Hertugen af Penthievres Død havde han trukket fig 
tilbage fra Verden. Ifolge det Dekret, ſom forbød alle 
Adeligeiat opholde fig i Paris, begav han fig fil Seaurx, 
Hvor han dog paa Sitterhedscommisfionens Befaling blev 
arrefteret og hans Liv fvævede Jænge i Fare. Robespier— 
res Fald reddede ham fra Schaffottet og tillod en af fans 
Venner at arbeide for hans Befrielſe; men desværre var 
det for ſildigt. De Lidelſer eg Krenkelſer, han havde 
udftaaet, men fornemmelig Sen piinlige Uvished, hvori 
han længe maatte frygte detværfte, havde nedtrykt hans 
Aand.” Han gif-fun ud af-Fængflet for faa Dage efter 
den I5te Sept. 1794 af forlade Livef. Ale hans Varker 
udmærfe fig ved Lethed, Ynde og Velklang; i de hoiere 
Digtearter mangler han dog undertiden Liv, Kraft og Cos 
lorit. Hans Værter ryfte iffe, men de henrykke Hjertet 
med blid Varme. Han var aldeles frie for Had og Hevns 
gjerrighed. Han maatte, fom enhver Skribent, der vins 
Der Bifald, erfare Kritiker, men tillod. fig aldrig. noget 
udfald mod fine Dommere, Alle fans Frembringelſer læs 
ſtes med Begjerlighed, fhi han maler Seder og Characs 
ferer vel itke med Energie men med træffende Santhed, 
Fremfor alf lykkedes ham Malerier af Hyrdeverdenen og 
Skildringer af Landlivets føde Rolighed. Voltaire faldte 
Ham fun med det ømme Navn TFiorianet. Hang Hevedværs 
Fer ere; Nouvelles, Numa Pompiliu:y les deux birlets, le bon 
menage. le bøn pére. la bonne mére, le bon fils, Myrsil et 
Chloe, Jeannor et Colins les jumcaux, Hêro et Léandre, le 
baser, Blanche et vermeille, Estelle, Eliezer et Naphtaly, 
Pråcis hiſtorique fur les Maures, Gonſalvo de Cordove » 
Fables, Guillawme Tell, Don Quichotte, Galathée (efter Cer⸗ 
vantes) Contes en vers 0. a. Mm, 

Å nr rd, en fpanft Provinds i Nordamerika, 
mellem de forenede Stater, det atlantiſte Hav, den mexi— 
canfte Havbugt og Louiſiana af 3100 5 Miles Storrelſe. 
Floden Apalachacola deler Landet i Øft« cg Beſtflorida: 
i hiint er Hovedftaden St. Auguftin, i dette Penſacola. 

Miſſiſſipi løber paa Grændfen, desuden findes her Floder: 
ne Alebama, St. John, &t, Mary. Markelige ere desus 
den Søen Mayaco, Bugten ved Penſacola, Apalache, 
den hellig Aands, Carlos og Chatain-Bugten ogForbjerget 
Cap Sable. Ogſaa i det Indre gives der Bjerge, fom 
ftaae i Forbindelſe med de apallachiſke. Climaet er fæbvans 
lig hedt men dog for det mefte ſundt. Landet er rigt paa 
alle Slags Produkter, fornemmelig af Dyre- og Planteri— 
get, Indbyggerne, omtrent 10000 i Zallet, dele figi ” 
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Snåfødte, ſom ftaae under egneOverhoveder (Creeks-Indi⸗—⸗ 
aner og Mufcocolger) og Europeer (Spanier, Franſte, 
Englænder og Græfer). Diſſe fidffe bleve bragte derhen 
fra Archipelagus forat cultivere Silkeavlen. Et og tyve 
Aar var hele Tlorida i de Engelſkes Hænder, efterat Spas 
nien, ſom igien erholdt Louiſiana af Frankerig, havde 
afftaaet det til Brittanien i Freden tilFontainebleau 1762. 
For England var Floridas Beſiddelſe yterft vigtig, da bet 

: Derved blev fat ud af Forbindelfe med farlige Naboer. 
Dog nødtes England fil igjen af afftaae Landet til Spanis 
en i Freden til Verfailles 1783. Fra-hiin Tid har Spani—⸗ 

, en været i Beſiddelſe af Florida, ſtjondt de forenede Stas 
ter have gjort Fordring paa Veſtflorida indtil Floden 
Pardido, fordi denne Deel forhen har været regnet til Louis 
ſiana. — Floridas Beliggenhed fætter Landet og i en naturs 
lig Forbindelfe med de amerikanſte Friſtatter. — 

FloridaBlanca (Don Joſeph Monino, Gre— 
ve af) Storkors af Carl den Zdies Orden, Blev efter lang 
Tjeneſte forſte ſpanſt Miniſter. Den Jver, hvormed han 
modfatte fig den franſte Revolutions Grundfætninger , 
gjorde ham forhadt og ſtyrtede ham iBegyndelfen-af Aaz - 
tet 1792 fra fin Pojt. En franſk Chirurg havde alerede t 
Forveien føgt aft myrde ham og havde bibragt ham flere 
Saar, der dog ei vare dødeliges Florida Blanca blev 
ved fin Affættelfe i fort Tid heftet, men, da man ved Un— 
derføgelfen-af hans Papirer Intet fandt, der kunde regnes 
ham til Brøde, fif han Zilladelfe af begive fig til fine Gods 
Jer i Murcia og beholde fine Titler; Kort derpaa blev 
han paa nye arreſteret og bragt til Pampelona, men heller 
ikke denne Gang var det hans Fiender muligt at fage bem 
erklæret ſtyldig. Ved Udbruddet af den ſpanſte Inſurrec— 
tion blev han i fit 76 Aar udnævnt til Præfident ved den 
ſpanſke Central-Junta, fom erklærede fig imod Franke— 
rig, men nedlagde forf derpaa dette Embede og ſtal nu 
være død. 

Flot er i Semandsſproget fvøømmendevaa Bandets 
Ut gjøre et Skib flot er, at faae det til at flyde, naar det 
ſtaaer faft, f. Cr. paa en Sandbank. 

Flue Med dette Ord befegne vi almindelig en 
Mængde mindre og ſtorre Inſekter med fo Vinger, naar te 
paa nogen Maade have de egentlige Fluers Skikkelſe. 
Den ſyſtematiſte Naturhiſtorie, ſom indffrænter Begre— 
bet, tæller dog henved 400 forſtjellige Fluearter. Fluerne 
nære fig af animaiffe og vegetabiliffe Safter, ſom de ind 
fue ved Hjelp af en Snabel De fremkomme af ég, fas 
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Soelvarmen udklakker, og Tom hver Art, ifølge fit In—⸗ 
frinct lægger paa ſaadanne Legemer, ber tillige kunne ties 
ne Ungerne'til Nering. Diſſe blive fædvanlig førft Mass 
diker, det er Larver uden Fødder. Mange Fluer uds 
klekke, ifær til visfe Tider deres Æg i deres eget Liv og gis 
ve ſaaledes virkel;ge Maddiker af fig. . Diſſe fom have en 
ſtor Slugenhed tilfælles med alle Inſektlarver blive Pup⸗ 
per, ſaaſnart de have naget bereg behørige Vert. Førft 
af denne Puppe udvikler Fluen fig. De flefte Fluer ere 
meget befværlige-Dyr og vanfÉelige at fordrive. Den faa 
kaldte ſpanſte Flue bør omtales for fin medicinfÉe 
Brug, jføndtdenegentlig et hører fil Flueſſegten. Nav— 
net ſpanſt Flue bruger man om en 3 Zomme lang og ſmal 
Torbiſt, der er aglindfende grøn med forte Felehorn. Den 
findes fornemmelig paa det almindelige Afetræe og har 
Den Egenſtabat trætte Blærer, Den indfinder fig hos os 
fun i vifje Aar t Maanederne Juni og Juli i faa ufigelig 
Mængre, at næften alle Blade opedes af den. Lugten af 
dette Inſekt er afel fødagtig og betøvende, Ømageneri 
Forſtningen umærfelig, men fiden brændende og ædfende« 
Den er alle Dyr en dræbende Gift undtagen Iglen. 3 
Apothekerae bruges de under Navn af Cantharider i blæres 
trætfende Plaftre, Man famler dem i Regnveir eller ved 
Solens Opgang da de ſidde ganſke ftille, Fommer dem i en 
Glasflaſke, fom man holder faalænge tillukket indtil de ere 
døde af ten af deres egne Uddunſtninger førdærvede Luft, 
tørrer dem derpaa i frie Luft og gjemmer dem i faft tilluk— 
kede Flaſker uftødte for af bruge dem. Ved Brugen fil at 
,træfi-Blærer, fommer man pu!veriferede fpanffe-Xluer paa 
et flæbende Plafter og lægger det paa. Uden Sfade fan 
man ei lade det træffe altfor længe ; ligeledes maae man 
vogte fig for at bruge det indvortes. 

Xlydende er det, fomi blid, jevn og uforftyrret 
Følge beſtjeftiger vor Foreſtillings eller Folelſesevne. 
Lethed, Bit bed, Jeynhed og Umærfelighed i Overgangen er 
udmerkende Gharacterer ved det Flydende. Stilen fj en 
Tale eller Digt er flydende, naar en Tanke leder os faa let 
tilden anden at vi ei bemerke Overgangen, naar Udtryts 
ket haren blid, vellytende Bevægelfe; paa famme Maade 
er en Melodie eler er Toneſtykke flydende. Derfor fan e£ 
Vært, ſom ffal røre os ſterkt, ei være flydende, thi dette 
frembringer fun blide Sindsbevægelfer og paffer derfor til 
det yndige. 

Flyvende falber man det fom hurtig forandrer 
fit Sted, eller hurtigt fan bringes fra ct Sfed fil et ans 
det. FlyvendeBroe er en mellem fo Skibe liggen— 
de, paa Bjelter hvilende bevegeligBroe. En ſaadan Broe 
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har Roer og Nodanker, men ingen Maſter. — Flyvens 
be Corpsellerteir, et Corps, der er blot forſynet med 
let Skyts, ſaaledes at bet hurtigt fan bevæge ſig fra et 
Sted til et andet, Fornemmelig bruger man Benævnels 
en om en lille Hær lette Tropper, ſom fiaae under, en egen 
Anfører og hurtigt kan afſendes tildenne eller hiin Cgntil 
viſſe Foretagender. | 

Flyvemaſkine ereh nyere Opfindelſe af Uhre 
mager Jacob Degen i Wien. Ved bpmærifom Jagtagelſe 
af Fuglenes og Inſekternes Flugt blev han bragt paa Ideen 
til fin Maffine. Den beſtager af en Luftballon, fo ſtore 
Vinger, en Fodſtillads, hvorpaa den Flyvende ftaaer og ta 
VWingehævere, hvorved: Vingernes Bevægelfe bevirkes. 
Ved Hjelp af denne fammenfarte Maffine er Kunſtneren 
iſtand til, om juſt iffe at give Ballonen en viifaarlig 
Retning til alle Sider, dog i det mindſte bevirke bens Sti— 
gen og Falden, hvilket ingen Luftſeiler før ham var ifiand 
til, Ballonen er nemlig ikke faa flor fom de fædvanlige 
Luftballoner og ei iſtand til allene.at bære Legemets Byrs 
de. Ved VGingehævernes Bevægelfe bevirkes Opflyvnins 
gen. Lader den Flyvende Vingerne hvile, faa daler Bals 
lonen fagte ned. Paa denne Maade kan han forlænge og 
forkorte fin Flugt efter Behag og er et udfat for den Fare 
at falde ned i et Vand eller paa en Bygning eller andre 
farlige Gjenfiande. Vingerne tjene ham og til Faldſtjerm, 
hvis Ballonen fkulde komme til Skade. Diſſe funftige 
Vinger beſtage af mange med Fernis overſtrogne Taftſtrim— 
ler, der ere befæftede ved Rorſtokke, forſynede med Klap— 
per af ferniſet Papiir og bevæges veden Mængde Silke— 
Traadde. Meerweins havde alerede fidligere Ideen til en 
faadan Flyvemaſtine. Han vilde ved to tilſpidſede Vinger 
af Klæde, der var udfpændt over en Indretning af Trae, 
og hvis Fladeindhold var 126% Fod, hæve et Menneſtke 
af 150 Pund. Bevægelfens Mechanismus lignede den des 
genſte, men det Hele blev uudfsrt og var uudførligt. 

F lyng, Flinz, en af de gamle Iydføfes Afguder, 
fom efter Nogles Mening foreftillede Døden, efter Andres 

iden og fnart afbildedes fom en Olding, fom i den høire 
Haand holderen Fakkel eller en brændende Stav og raa 
Skuldren bærer en ſtagendeLsve, fnart fom enMenneſtebeen— 
rad, byllet ietlet Gevandt, -med ve ſamme Attributer, 
fnart ſom en kronet, fort, tyk Mand, der ſidder paa en 
Throne og holder en Fakkel, ogſaa med forte Fødder og 
ſtygge Kløer, 

Fleite (Flauto) et Bleſeinſtrument af Træe, Horn 
eler Elphenbeen; Aaret 1806 forfærdigede en franf 



456 8l⸗ 

Kunſtner kLauriſton en af Chryſtal. Der gives forſtjellige 
Slags: Fluto å bec(Flũte douce) er ei meer brugelig; den 
havde fyv Tonehuller for Fingrene, et for Tommelfinge— 
ren og blev holdt fom en Hobbde“ 2) Den nu fædvanlige 
af Frederik den ftore meget yndede Iverfløite, Flauto tra- 
verso, der beftaaer af et Hovedſtykke, to Mellemſtykker og 
Fodſtykket. Hovedſtykket indbefatter Mundhullet og Propz 
ſtruen, ved hvis Øjelp en i Inſtrumentets Huling over 
Mundhullet anbragt Prop kan ſtrues Højere eller dybere. 
Det øvre Mellemſtykke har tre Tonehuller for Fingrene 
paa den venfire og def nedre, tre for Fingrene. paa 
hoire Haand og vedſFodſtykket findes to Klapper for Toner— 
neesog dis. Tromlitz i Leipzig berigede Flsiten med flere 
Klapper for at variere Tonerne defto bedre. J Sole gjør 
Floiten herlig Virkning , men den trætter i Længden og 
har ei Mangfoldighed nof, — Foruden diſe fo har man 
en Fiute d' amour, en Zerzfløite, en Quartfloite, en Oc—⸗ 
tavfløite (Flauto piccolo). Det bedfteVært omFlsitefpilet 
er Tromlitz's udførlige og grundige Underviisning at fpille 
Floiten. 

Fo Fohé, Fohi er Navnet paa den i China gud» 
dommelig tilbedede Stifter af en fremmed Religion, ſom 
i det førffe Xarhundred af vor Tidsregning blev indført 
der og hurtig udbredede fig. Anletningen fil denne Reli— 
gions Indforelſe fortælles paa- følgende Maade. Keiſer 
Ming-ti, den 15de af Dynaftiet Han, erindrede fig for— 
anlediget veden Drøm Confucius's Udſagn: J Veſten 
finder man den ſandeHellige; og ſendte derfor to af Ris 
gets Store Tſay og Tſin-king til hine Egne med Befaling 
eiat komme tilbage før de havde fundet den Hellige og lært 
hans Lov. De bragte Fo's Lære tilbage med fig fra Indi— 
en, Bekjenderne af denne Religion anføre følgende Om— 
ſtendigheder om Stifteren. Fo var født ved Aar 1027 for 
den chriſtelige Tidsregning i Kaſchmire. Hans Fader In— 
fan-wang var Konge t dette Land, hans Møder heed Moye. 
Hun fødte ham igjennem den høive Side og døde fort efter 
Fodſelen. Ved denne ſtulle Stjernerne være blevne for— 
morkede og.ni Drager ftegne ned af Himmelen. Ved Be— 
gyndelfen af fit Svangerſktab dremte hans Moder hun have 
De opflugeten hvid Clephant : derfor ſtal man giøre faa 
meget af die Dyr i Indien. Efter Andres Beretning 
ftal hans Moder have undfanget ham ved Lyſet. 3 det 
Hieblik, ban var kommen til Verden, ftod han ſtrax opreiſt 
paa fine. Fødder 3 derpaa gjorde han fyv SÉridt fremad 
viſte med den ene Haand imod Himmelen og med den anden 
mod Jorden og talede faaledes med lydelige Ord: Ingen 
uden Jeg i Himmelen-og paa Jorden er verdig Tilbedelſe. 
Dengang heed han SchesTia eller Schaka. Da han var 17. 

——— —— — 
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Aar gammel ægtede han to Qvinder og avlede en Søn; 
-men i fit i9de Lar forlod han fin Familie og begav fig med 
fire Vile til et eenſomt Sted i OHrkenen. J fit 30 Aar blev 
"han opfyldt af Guddommen og forvandlet fil en Fo eller ef 
guddommeligt Væfen.  QVWedftrore og overordentlige Under 
befræfteve han fin Lære ; et utroligt Antal Difciple fore 
ſamlede fig om ham og udbredede hans £ov i Orienten. 
D fje og hang Religions Praſter kaldes i China Seng, i 
Tatariet Lama, i Siam Zalepoiner og hos Europeerne 
Bonger: Da den fiore Ze i fit 7gde Aar folte fin Ende 
nær, erflærede han fine Diſciple, at han hidtil tun havde 
talt fil dem i gaadefulde oa billegnige Talemaader, men, af 
han nu, da han Fuite ffilles fra dem, vilde aabenbare dem 
fin Læres Hemmeligheder. „J maa vide, vedblev han 7 
af der er intet andet Grundvæfen til Alf end det Tomme øg 
Intet, at alle Ting frembringes deraf og vende iglen tils 
bage dertil og af alf vort Haab endes deris Dette Fo's 
ſidſte Udſagn deelte hans Tilhængere i tre. Secter. Nogle 
ftiftede  evereeneffemmende hermed en ateiſtiſt Sekt, 
de flefte blive hans tidligere Lærdommetro, audte ſtjelne— 
be mellem en aabenbar og en hemmelig Lære og føgte af 
bringe begge i Harmonie. Fo's offentlige Lære indeholder 
Moralen. Den føjelner mellem det Gode og Onde; hvo 
ber har gjort godt i Livet belønnes efter Døden, hvo, der 
har gjort Ondt, ſtraffes: for begge Slags Sjele ere viſſe 
Pladſe, og der beſtemmes Enhver et Sted efter fine Fors 
tjeneffer. Guden Fo var fødf for at redde Menneſtene 
og viſe de Vildfarenbe tilbage pan Salighedens Vei ; han 
har forfonet deres Synder og ſtaffet dem en falig Gjenføs 
delſe i den anden Verden. Kun biffe fem Bud havte ban 
givet dem: ei at dræbe nøgen ievende Skabning; intet 
fremmed Gods bringe. fil fig; undgage Ureenlighed og U— 
kydſthed; ikke Iyve og ingen Viin drikke. Særdeles dre— 
ve de paa Ubdøvelfen af viſſe Barmbjertiahedsajerninger og 
anbefale Gavmildhed mod Præfterne. Man ſtal bygge dem 
Kloſtre og Templer for af de ved deres Bønner og Botsvels 

Jer kunne befrie andre fra Syndernes Straf, fom de ellers 
ere udſatte for. De erflære, at hvo ver tilſideſetter Deres 
Bud efter Døden maae venfe de gruſomſte Piinsler og ct | 
hans Sjel paa en lang Bandring ſtal fare felv i de ringes 
fte og meeſt urene Dyr.  Hovedgrundfætningerne i den 
hemmelige; Lære, Hvori fun faa ere indviede, ere felgende. 
Alle Tings Grund og Henfigt er def tomme Mum og Intet. 
Af Intet fremkom Mennef£eflægtens Stamfædre, og til 
dette Intet ere de vendfe tilbage. Det tomme Rum er 
det,, ſom udgjør vort Veſen eg vor Subitans. Af Intet 
og af Clementernes Sammenblanding er Alt fremkommet, 
Tom er til, og derhen vender det tilbage. Ale Vaſener, 
levende og livlsſe, ere fun forſtjellige i Stikkelſe og Egen— 
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ſtaber, de udgjøre tilſammen fun et Heelt og ere ei forſtjel— 
lige fra deres Grundveſen. Dette Grundvælfener af fore 
underlig Natur, Det er en reen, for al Forandring frie 
Subſtans, høift fiin og fimpel cg derfor alle andre Veſe— 
ners Fuldkommenhed. Det er høift fuldkomment og derfor 
i en beſtandig Rolighed uden at have Dyd, Magt eller 
Forſtand, uden Virkſomhed og uden Begjeren, ' Hvo der 
vil leve lykkeligt, maa ſtedſe anſtrenge fine Tanker og fit 
Sverlæg for af overvinde fig felv og blive hiint Grundveſen 
ligt.” Derfer maa; man vænne fig til Intet at gjøre, Ine 
tet at onſte, Intet at følé og Intet at tenke. Man ſtal 
hverken befymre fig om Dyd eller Laft, hverken om Beløns 
ning eller Straf, Forfyn eller udødelighed. Hellig er den, 
fom ophører at være for at blande fig med Intet. Jo mes 
Te man ligner en Steen, defto fuldfomnere er man, Dyd 
og Lytfalighed beſtaae i en fuldfommen Ufolſomhed og Us 
virkſomhed, i Udryddelſen af alle Begjerligheder, i Op⸗ 
hævelfen af alle Legemets Bevægelfer, i Tilintetgjørelfen 
af alle Sjelens Kræfter og i en fuldkommen Rolighed 
i Tankerne. Hvo der har opnaaet denne lykkelige Til 
ftand, behøver ei at frygte for nogen Forandring, for nos» 
gen Vandren og overhovedet for flet Intet; han er egent— 
tig felv Intet, og, er han noget, faa er han lykkelig, faa 
er han Guden Fo fuldkommen liig. Fo's offentlige Lære; 
fom blev Folfereligion, kaldes i Indien den bramanfe. 
Den er udbredt i Hindoſtan, Thibet og Tatariet, dog med 
mange Modificationer. Fo's øvrige Zilhængere fulgte 
Læren om Intet og det Tomme. Dog enedes de alle i Læ- 
ren om Sjelevandringen. Naar en Sjel førfte Gang viſer 
fig paa Jorden og opliver et Menneffes Legeme, beboer 
den en Bramins Legeme. Efter hans Død vandrer den, 
ifølge hans gode eller onde Handlinger i Mennefter eller 
Dyr, indtil den træder ind i Samangernes Claffe og til 
ſidſt indtræder denien fuldfommen Samanwæers Legemes 
En faatan har ingen flere Feil at udfone, de ere alerede 
aforſtede i de forrige Vandringer; han behøver ei mere 
aft tilbede Guderne, der fun er den høiefte Verdensguds 
Tjenere. Frie for Lidenſkaber og ei længer iftand fil at 
modtage nogen Ureenhed, døer han fun for at vende tilba— 
ge til den eneſte Guddom, hvorfra hans Sjel er flydt ud. 
Dette hateſte Bæfen, alle Tings Ophav, er fra Evighed, 
uſynligt, ubegtibeligt, almægtigt, godt, retferdigt, &arm- 
hjortiat og har fin Oprindelfe fra fig felv. Det kan ei fo— 
reftilles ved nogen Afbildning, man fan et tilbede det, da 
def er ophaiet over al Tilbedelſe; men dets Egenſtaber 
Tan man afbilde og tilbede. Og herved begynder de indi— 
ſte Nationers Billeddyrkelfe. Men Samanæren, tabti 
Betragtningen og Eftertanken om denne ſtore Guddom, 
føger blot af tilintetgjøre fig felv og vende tilbage i Gud— 
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doemmens Skjod og tabe fig i den, der har draget alle Ting 
frem af Intet og felv ej er noget Materielt. Da denne re— 
ne Haand vilde ſtabe Materien antog den felv en materiel 
Form og adſkildte de hos fig værende mandlige og qvindelis 
ge Kræfter, Ved ſammes Gjenforening blev Univerſets 
Skabelſe mulig.  tLingam er Symbolet paa denne Gude 
dommens førfte Handling. Ved den blev Brama, is 
fchnu, og Iswara frembragte, hvilke ei faa mes 
get ere Guder, ſom Guddommens Egenſtaber eller AXts 
tributer. 

Focus fee Brendpunkt. 

Foederativfuftem, Statsforbund og Fo es 
derativſtat Forbundsftat ere forſtjellige, hidtil et 
nøjagtigt not beftemte Begreber. Ved hiint ev Forbun— 
det det. Maal, hvorfor flere Stater forene fig frit og for 
ſtedſe, faaledes at de med Henfyn til Forbundets Hiemeed, 
enkelt tagne, ophøre at være ſelvſtendige. Ved denne er 
Statend: Alles i det Hele ſikkrede Uafhængighed, Maalet 
hvorfor man har indgaaet Forbundet. Heri ligger Aarſa⸗ 
gen, hvorfor hiint Syftem efter fin Natur maa undertrykte 
Friheden, da det, fom i fig felv fun fan være Middel ophsi— 
ég til. Henſigt, denneStatsform derimod ſikkrerFriheden. J 
Foederativfyftemet nemlig er det hvert enkelt Medlem ube— 
hageligt eler ubegvemt ,. fordi det befidder fuldkommen 
Selvfrændighed, at betragtes fom Middel for andre, Den 
Mægtige vil rigtig nof mindre fomme i dette Tilfæelde end 
den Svagere; dette medfører Zingenes Natur: men heraf 
fremkommer nødvendigt en Ulighed og hver Ulighed er den 
politijte Frihed ſtadelig. Et politiſt Forbund, der er flute 
tet for ſtedſe, forudfætter flere ſelvſtendige Legemer eller 
uafhængige moralſke Perfoner, der med Henfyn til viſſe 
Rettigheder, fom væfentlig hænge fammen med deres Selve 
ſtendighed, fætte en færdeles høiefte Villie fom States 
magt over fig, og denne er enten alle tilſammen eller een 
iblandt dem. Følgelig ligger i Begrebet Foederativfys 

ſtem, ſaavelſom Foederativftat en Indffrænfelfe af den 
hver Deel tilkommende fuldkomne Uafhængighed og ſelv— 
ftrændige Regjeringsmagt, kun med den vigtige Forſtjel, 
af alle Staterne i Foederativſyſtemet, ſtjondt En meer en 
Anden mindre. underkaſte fig Cen iblandt dem (enten ude 
trykkelig eller ftiltiende den Megtigere); men i Foedera— 
tivſtaten adlyder hver enkelt Deel, den ene fom den an⸗ 
ben, Alle tænft ſom Eenhed. Her adlyder altfaa Enhver 
fig felv 3 hift maa den Svagere følge Trekket mod Mag— 
tens Middelpunkt; her har Menigheden, hift almindelig 
den Megtigſte den høiefte Forbundsmagt, vel efter For— 
men under indſtrenkede Betingelſer, men diſſe bave for 
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liden Faſthed tilat flyre ben Mægtigeres Indflydelſe. J 
Foederativftaten finder derhos Lighed, men i Stats forbun— 
det Uligbed Sted i de glenfitige Forhold. — En ſaadan 
Indſtræenkelſe Tan fun da være en Stat nødvendig og nyt⸗ 
fig, maar den et anderledes er iſtand til at ſikkre fin ind— 
vortes Uafhængighed, det er Selvftændighed i Landsvoli— 
tie, Lov-,og Finantsforvaltning end ved frivillig Opofrelſe 
af fin udvortes eller ſelvſtendige Ret, til efter eget Vilkaar 
at beftemme fine politiffe Forhold til andre Stater, 
ECæbvanlig træde flere Stater fammen i et politiſt Fors 
bund, naar gjenſidig Nødvendighed, Svaghed, den Enfels 
tes farlige Stilling eller en Mægtigeres truende Naboſkab 
Nøbder oem dertil. Ere diſſe enkelte Siaftslegemer hveran—⸗ 
dre lige i Oprindelſe, Sprog og Skikke, faa forene de fig 
almindeligt tilen Foederativſtat. En Nedvendighed, der 
er lige ſtor for Alle og Enighed er Grundvolden til denne 
Forbindelſe. Et Foederativſyſtem derimod fremkemmer 
af forſtjellige Øenfigter og Nodvendigheder. Den Mægtige 
føger af omgive fig ved en Rekke Middelſtater den min⸗— 
bre Mægtige dil ftøtte fig til den Mægtigere for at fade nos 
gen Betydning eller vinde noger 3 den Svage briver Frygt 
eller Tvang ind i denne betænkelige Forbindelſe. Imid— 
lertib kommer og her Altan paa Forbundsformen, hvor: 
vidt Alles udvortes Uafhængighed i; Forbundet fan opnaa— 
eg uden aft komme hver Enkelts udvertes Se:vffændighed 
for nær. Men alerede af Foederaiivfyftemsts forſtjellig 
artede Oprindelfe følger, at Forbundsformen fædvanlig 
bliver ubeftemt og i væfentlige Dele feilfuld, medens den i 
Foederativſtaten har et faft, paa alle Statsdelenes Fris 
heds og Ligheds Grundfætning hvilende Regjeringsprincip. 
Naar, fom Erfaringen lærer, et Statsferbund tit et har 

—nogen ForbundsDag endnu mindreXorbunds- Lovgivning og 
Regjering faa ere derimod begge Dele fafifatte i Forbunds— 
ſtaten ved felleds Overeenskomſt. I hiin afgjør almindeligt 
den Mægtige, fom Forbundets førfte Stifter, og Styrelſen 
af det felleds Maal retter fig efter Tid og Omſtæendigheder, 
menFuldbyrdelfen beroer paa det ſtyrende eller det mægtigs 
fteForbundsmedlemsKraft og Unſeelſe. Her derimod afgior 
Stemmefleerheden, og dens Beflutning fuldbyrdes lovmægs 
figen, uden af noget enfelt megtigtForbundsmedlem laaner 
ForbundetKraft ogVillie. Dette burde frargaadeOprettelſen 
af et Statsforbund, fagfnart det ei omfatter en heel Vers 
densdeel; men Erfaring og HiftorieTære, af de fmaae 
Folkeflag on Stater langt hellere indgage et Foederativſy— 
frem end indtræde i en Foederarivftat, fordi ethvert Med> 
lem i hiint ſtedſe indbilder fig at foreſtille en egen Stat, 
i denne derimod udgiøre alle filfammen fun een Stat; 
derfor troe de flefte at der er frørre Frihed og mere Bærdigs 

fed i Statsforbundet endi Foederativſtaten. Men hiin 
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Souverainitet, ſom Medlemmerne af et Statsforbund 
troe af redde, er intet andet end et Selobedrag af politiſk 
Forfengelighed. Alle diſſe ſouveraine Hoffer blive dog fun 
et Spil eller eft Middel for en Mægfig-i Forbundet, og, 
hvis denne taber fin Magt, da. for en anten2c.… I Fors 
bundsſtaten er vel intet entelt Medlem fouveraint, men et— 
hvert er frif og ſtolt med og i det Hele efter Hollendernes 
politijffe Symbol : Enighed giver Magt. — "Den: ældre 
Hiftorie bekrefter diſſe Bemerkninger fom den nyere, De 
græffe Folkeſtammer og Stater dannede- imellem fig flere 
Forbundsſtater; men alle tilfammen et Statsforbund. 
S hiin Form var Frihed, i denne herffede den Magtige, 
fom ofte med Haardhed undertryfte den Svagere. Saas 
ledes opfom i Forſtningen Athenernes Principalt z herpaa 
fulate Spartanernes Hegemonie; tilfidfrfatte den mace— 
doniſke Philip fig i Spidſen af det græffe Statsforbund. 
Une Græfenlands klartſeende Statsmend fandt i Foedera⸗— 
tivlyftemst Undertrykkelſesganden. Sildigere vilde det 
achæiffe Forbund ved.de enfelte Staters nermere Forbin— 
delfe fil et Heelt redde Fedrenelandet; men de erFelte 
Stater vare for iverſyge over deres fuldkomne Selvftæns 
dighed til at de paa een Maade kunde underkaſte fig en fæle 
leds Strategen. Det.ætoliffe Forbund udgjorde et Foede— 
ratioſyſtem hiint Forbund modſat; da traadde Romerne 
imellem begge ſom Beſkyttere af Foederativſyſtemet og bes: 
nyttede og ledede fammes Politi faa længe indtil Græs 
kenlands Selvftændighed forfvandt ng Rom blev den enefte 
herfende - Magt. — En lignende Sfjebne havde TydjÉs 
land. J Forſtningen fraadde flere Folkeſtammer ſammen 
i ſtere Forbund og fulgte en mægtig og tapper Anfører til 
ftore Foretagender; men de forenede fig ei i nogen ;Fors 
bundsſtat; derfor opløftes i den ſtore Folkevandrings 
Zrængfel Svevernes, Frankernes, Markomannernes og 
Alemannernes Forvund faavelfom flere. Fire Hundrede 
Yar før denne Tid havde Hermann og Marbod fraaet i 
Spidſen af to ſtore Folkeforbund men begge vare blevne 
Ofre for den germanniſke Frihedsføleife, fordi flige Ans 
førere i et Foederativſyſtem altid maatte blive enten mis— 
tænkte eller farlige. Fra Ludvig den Tydffes Tid blev 
Tydſkland et indffræntet Monarkie; men fnart fremfpires 
de af Lehnsveſenet Vaſallerenes Stræben efter indvortes 
Selvſteendighed. Denne blev dem endelig fil Deel under 
Navn af Landshøihed. Ulykkeligviis fatte den weſtphal— 
ſte Fredalti en Ordbeſtemmelſe uden Henfyn til Begreber» 
nes Veſen. Ellers havde den ei, idet den fatte Landss 
hsiheden under Keiſer og Rige og fun erfjendte det Hele 
ſom en Stat givet den enfelte Landsherre frie Met til at 

-flutte Forbund mellem fig. ſelvſindbyrdes og med Fremmede 

* 

>” fil fin Sikkerhed 3” altſaa og Ret til Krig og Frebsſlut— 

rr 
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ning og ſaaledes udvortes Selvftærdighed for Sikkerheds 
Skyld. Denne kunde altfaa Riget ei give dem. Men 
netop derfor funde Riget ei beffytre dem, + fordi Fyrfterne 
paaftode hiin udvorfes Uafhengighedsret. Den Zilfæts 
ning: „dog faaledes aft Intet keer mod den Eed, hvorved 
Enhver er Keiferen og Riget forpligtet.“ var uden Kraft, 
fordi Kerſer og Rige ei gjaldt noget, faafnårt den enkelte 
Rigsſtand ved Forbund med Fremmede furde befæfte fin 
egen Sikkerhed. Wed denne Modſigelſe oploſtes det tydſte 
Rige iet Foederativfyftem, fom fun i Navnet foreftillede 
en Foederativſtat. De Franſte talte derfor i Presburger⸗ 
freden fun om en Confoederarion germanique. J dette 
Foederativſyſtem havde fiden 1548 Øfterrig, Sverrig og 
Frankerig-afgiorende Stemme indtil Frederik Wilhelm 
den, ſtore fortrængte de Svenſte og Frederif den ftore de 
Franſke. Nu ſtode Oſterrig og Preusſen ſom det, tyifte 
Statsforbunds bevægende Kræfter, men Frederik 2den og 

Joſeph 2den indfaae letteligen at en for et indſtrenket Mo⸗ 
nartie udkaſtet Statsform ei pafjede for et Foederatioſy—⸗ 
ſtem. Derfor vilde Frederik 2den filtre fit Monarktes Va⸗ 
righed i det tydſke Foeterativfyftems Varighed og ſtaffe 
fig Indflydelſe paa det ſidſte ved en mere paſſende Form 
ved det todſke Fyrſteforbund. Imidlertid heldede Europa 
ved Ligevegtsſyſtemet, ſom frembragtes ved flere Allian— 
cer eller Statsforbindelſer til et Slags felleds Veſen, 
Republik, der beſtod af Confoederationer. Hine Alli— 
ancer vare derved forſtjellige fra et Foederativſyſtem, at 
man indgik dem for en beſtemt Henſigt i den udvortes Po— 
litik, af de vare betingede ved denne Henſigts Opnaaelſe 
eller Varighed og ved gjenfidige Tilſtaaelſer fluttet med 
alle Deeltagernes fuldkomne Lighed uden en øverfte ledende 
Magt og ofte eenfidigt ophævede, felv imod Fordragets 
Beſtemmelſe. Den naturlige Modfætning mellem Stor bri: 
tanien og Frankerig ledede Napoleons revolutionære Poz 

litik paa Continentalfyftemet, hvorved han vilde tilintet— 
gjøre det brifti fie Søefyftem, For blog til at antage Mus 
ligheden af et Univerſalmonarkie, valgte han Foederativ— 
ſyſtemet fom et Erſtatningsmiddel, før at hæve Frankerig 
til Centralpunktet for det fafte Lands politiſte Kræfter og 
derved over England, Nu vifte fig alle de Yhoenomener , 
der, fom ovenfor er viift, almindelig følge af Foederativſy⸗ 
ftemet. Den franffe Keiſer lokkede og ſtuffede hver enkelt 
Stat med Ordet Souverainitet, fom han fatte i ſammes 

fuldkomne indvortes frie Statsmagt, men den udvortes 
fom Kria, Fred, Forbund, Handel, underordnede han 
gandſke Frankerigs Statshenſigt, men felv hiin indvortes 
Selvftændighed kunde ei være andet end et Blensværk, da 
enhver Forbundsſtats Handels og Finantvæfen maatte rets 

te fig efter Napoleons Krige eller Statsſyſtem og de frans 
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ſte Forvaltningsformer traadde mere eller. mindre i Kraft 
i Forbundsſtaterne. Napoleon Enyttede enhver Stat paa 
förſtjellig Maade til fit Syftem ; nogle nærmere ſom Fa— 
milieſtaterne Stalien, Neapel, Holland, Spanien, Weſt⸗ 
phalen, de andre, ſom det lod, mindre faft, ſom Rhinſtater— 
ne, hvilte han holde ved Ordet Forbund, fordi de ſtulde 
troe et at have tabt noget i Eenhed og vundet i Magt og 
Sikkerhed ved af underkaſte ſig Frankerigs øverfte Styrelſe 
iſtedet for Pſterrigs. (Endnu andre benyttede han gandſte 
militeriſt politiſt ſom Schweiz, Warſchau ca Danzig, 
eller han gjorde bem umiddelbar afhængige af Franferig 
fom JIllyrien og de joniſte Øer. De øvrige Magter holdt 
han faft fom Forbundsmedlemmer under Savn af Alliere⸗ 
de; de maatte anfage hans Continentalfyftem og derved 
ſlutte fig til hans Foederativſyſtem eller de maatte frygte 
Krig og Undertrykkelſe. Forgjeves var enhver poiitik 
Forbindelſes Henſigt ogfaa dette Syſtems Henſigt: Sikker— 
hed og Beſkyttelſe; men fun Frygt eller Tyvang eller 
eg Daab af vinde i Magt fluttede hiin Forbindelſe, hvor⸗ 
ved ingen vandt uden Frankerig, ſtjondt dette og kun for en 
Tort Tid. Rhinforbundet havde ingen Forbundsform, in⸗ 
gen Lighed i Rettigheder, ingen, der talte dets Sag og ins 
gen dømmende øvrighed. De enkelte Medlemmer bleve 
hoiſt forTjelligt behandlede. Havde Herffefyge og Udvis 
delfeslyft frembragt dette Syſtem, faa dannede derimod 
fælleds Modftand de europeiſte Hovedmagters Forbund , 
hvori Formerne af en ved Henfigtens Opnaaelſe betinget 
Alliance igjenlevede op, dog ſaaledes at Dovedmagygterne 

" forbeholdt fig Beſtemmelſen og Styrelſen af de af anden og 
- frebie Rang filtrædende Magters Stridskrefter. — Det 
nuværende fydfte Forbund ligner mere ef Foederativſyſtem 
end en Forbundsſtat, da ingen Regjeringsmagt og ina 
gen. Forbundsret er beftemt uagtet, ØfKerrig' har Fors 
fædet ved Forbundsforſamlingerne; iøvrigt har man 
ſfaavidt muligt faget Henfyn til alle Medlemmernes 
Frihed sg Lighed og Tun tildeelt den hoiere Rang flere 
Stemmer. Cfter den. tredie Artikel i den tydſte Forbunds— 

: act af 8de Juni 1815 have alle Forbundsmedlemmer ſom 
ſaadanne lige Rettigheder. Dog vil ifølge en naturlig 
Gravitationsiov den Mægtigere beſtemme og". lede 
alle de Andres Villie. — Tydſtland er altſaa ikke en For— 
bunds eller Foederativſtat. Af flige Stater hvor hvert 
Forbundsmedlem i det Indre udsver fin Selvſtendighed 
men i det Udvortes følger det Heles Beſtemmelſe og felleds 

- Billie — hvad enten denne er monarfifé arvelig eller taz 
ges og udføres ved Repreſentantere — gives nu blot 
følgende : 1) Nordamerikas Friſtater; 2) Schweizernes 

femhundredaarige edelige Forbund (Eidgenoſſenſchaft z 3) 
D h 
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Morge og Sverrig under een Arvekonge med to Forfatnine 
ger; der høre til de friefte i Europa, og i en vis Henſeende 
Ungarn og Øfterrig, ſaavelſom Polen og Rusland under en 
Arbemonaͤrk. "I Afien og Afrika gives vel rage Foeherativs 
ſyſtemer, men ingen Foederativſtater. 

Foir (Germain Francois Poullain te Saint) en 
bretagniſt Adelsmand, født i Rennes 1703. Efterat han 
nogen. Tid havne tjert i Krigen, tilbragte: han neſten 12 
Yar i Tyrkiet, hvor har lærte det, arabiføe Sprog: Efter 
fin Tilbagekomſt til Paris opofrede han ſig Muſerne og ar⸗ 
beidede for den comiffe Skueplads. Han ffuderede paa 
ſamme Tid Hiftorie, og hans Kundſtaber heri ſtaffede ham 
en Plads ſom Hiſtoriograph ved den hellig” Aands Ordene 
Hans Retſtaffenhed faavelfom hans Indfigter erhvervede 
ham fornemme BefÉytitere. Han var af en ligefrem og 
hotmodig Characreer, men egenſindig, fordringsfuld, us 
rolig og pirrelig, Diſſe Egenſkaber paadroge ham mange 
ubehageligheder, De foririnligfte af hans Verker ere: 1) 
Lertres turques, i famme &mag fom Lettres persanes, dog 
ſtage de langt tilbage for diffe;. 2) Eſſais hiſtoriques fur 
Paris» 7 Bind, hvoraf de fidfte udkom efter Forfatterens 
Død, et vel lærerigt og underholdende Verk, men vordnet 
og utrøftet. — Hans Formodninger om Jernmaſten ere 
ubevifte, 3) Histoire de Pordre.du Saint Esprit, 3 Bind, 'en 
Samling affada og Anekdoter, ſom beviſe Forfatterens 
Skarpſind og Underføgesfesaand; 4) Comedies, blandt 
hvilke les Graces, POracle, Le Sylphe og les hommes have 
fundet meeſt Bifald. De ere ſmaage nydelige Malerier , 
fulde af Naivitet. Saint Foix døde i Paris 1776. 

Folar d (Chevalier Charles de) en berømt Tacti⸗ 
for, ſom derfor har erholdt Navn af den franffe Vegetius, 
nedſtammede fra en adelig Familie og blev født i Avignon 
den 13 Febr. 1659. Alerede fom Barn vifte han Tilboie— 
dighed til Krigsvæfenet sg denne forøgedes ved Læsning af 
Julius Cæeſar. Alerede i fit 16de Aar tog han Tjeneſte. 
Han var Secondlieutenant i Regimentet Berry, da han 
under Feldttoget 1688 traadde frem ſom Partigjenger. 
Denne Forretning blev for ham en Krigsſtole. I Feldtto— 
get I7o1 fandt han nye Lejlighed til.at vife fine Kundſka— 
ber. Hertugen af Vendome gjorte ham til Generaladjus 
tant og overlod. ham fun ugjerne fil fin Broder, ſom coms 
manderede i Lombardiet. Folard fvarede tilide Forvent— 
ninger, man havde fattet om ham og ferholdt Ludvigsor⸗ 
denen og en Penſion. J Slaget ved Caffano 1705 blev 
han farligt faaret, men midt under de heftigſte Smerter, 
ſom tre Skudſaar foraarfagede ham, tænkte han efter over 
Slagets Anordning og uddannede ſiden fit Colonneſyſtem, 
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ſom han Fylder en Deel af fit Rygte. Efterat han havde 
udmærket fig ved flere Beleiringer i Italien iſer Modenas 
gif ban til Flandern, blev faaret ved Malplaquet og fort 
derpaa fangen, Eugen beftræbte fig forgjeves at vinde 
ham ved de fordeelagtigſte Tilbud. Han indviklede Prinds 
fen i en ufordeelagtig Manøvre, fom traf Villarg ud afen 
farlig Stilling.  Cfter fin Titbasckomſt til fit Fedrene— 
land blev han Commandant i Bourbourg. Aar 1714 gif 
han til Maltha, fom Tyrkerne belejrede og gav der nye 
Prøver paa fir Talent. Det Anſte af tjene under Carl den 
I2te, drog ham til Sverrig. Carl vilde betjene fig af 
ham ved fin protecterte Landgang paa Skotland, men Kons 
gens Død tilintetgjorde denne Plan og Folard vendte til— 
bage til Franterig. Aar 17 9 gjorde han fit ſidſte Feldts 

tog [om Maitre:de Gamp under Hertugen af Berwick. 
Han havde helliget fit hele Liv Krigskunſtens philoſophiſte 
Studium, og lagde fig endnu. mere derefter, da han frie 
for. alle Tjenefteforrertninger funde leve allene før Vis 
denifaberne, " Marſchallen af Sachſen gik ud af hans 
Skole. Hans Hovedvært, hvori han nedlagde fine ye 
Dpdagelfer ere hans Commentarer til Polybius. Desuden 
harman af ham Nouvelles découvertes fur la guerre, Trai- 
té dela defence des places og Traite du metier de. Partiſan. 
Den ſidſte eiede Marfchallen af Belleisle i Manufkript. 
Folard døde i Avignon den 23 Marts 1732, agtet fom en 
Mann afiigejaa ftore Talenter ſom Dyder, og, at han et 
gjorde en mere glimrende Lytte, var maaſtee hang Forbin— 
deljer med Janſeniſterne Skyld i, hvilke paadrog ham 
Cardinal Fleurys Mishag. 

Folie (Blad) faldes ethvert tyndt Blad af Metal, 
Papiir og deslige, [om lægges under gjennemfigtige Sager 
f. Er. Wdelſtene for at forhøje deres Glands, derved at 
det tilbagekaſter de igjennem diſſe Legemer gaaende Lyss 
ſtraaler. Deraf figurtigt alt Uægte, ſom giver en Ting en 
højere Glands eller SÉin og maa tiene tilat forhoie dens 
Værdie tiſſyneladende. Ogſag Speiiglas behøver en Fos 
lie af amalgameret Metal, hvorved det forſt erholder den 
Egenſtab at fafte Billedet tilbage. 

Folie d' Espagne (ſpanſk Naragtighed) en 
ſpanſt Nationaldands af alvorligt Slags for een Perſon og 
fordum meget brugelig paa Øfuepiadfen. Muſikken var 
meget fimpel og fattelig og faf i + Tact, Det Hele beſtod 
af to Dele, hver Deel af 8 Tacter. 

Folt (fee Nation). 

Folkevandringkaldes det — Tids⸗ 
2 
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punkt i Siſtorien hvorien Mængde Folteflag forſtmmelig 
fra Tydſkland og Norden, tildeels og fra Aſien trængte ind 
ide romerſte Beſiddelſer, bevirkede det veſtlige romerſke 
Riges Oplesning og lagde Grunden til de fleſte Stater, ſom 
ſiden opkom i Europa. Alerede paa GCæfars Tid var den 
tydfke Feldtherre Arioviſt trængt over Rhinen for at færte 
fig faſt Sallien, men. Gæfar drev ham tilbage. Keiſer 
Auguſtus gjorde endog ved fire Feldtherrer Crobringer t 
Thdſkland ſels, men diffe frandfede, da Zydfferen German 
fiog Varus og ødelagde den romerſte Hær. Det nuværens 
de Tydffland S. for Donau var ogfaa kommet i Romernes 
Hender; men efter Varus's Nederlag gif Rommerne fun 
forſparsvlis tilveerks mod de tappreTydſtke, toge et ſtort Antal 
af demi deres Tjeneſte og ſogte ſtedſe at ophidſe dem indbyrdes 
for at ſikkre ſig mod deres Jadfald, hvortil de Tydſte, der 
elſkede Krig, vare meget tilbsſielige. Fra Tid til anden 
vovede de af gaag over Rhinen og gjøre Indfald i Gallien, 
men bleve dog endnu ftedfe tilbagedrevne. Men fra Aar 
375 begyndte »unnerne- at trænge frem i Europa (fee Kun⸗ 
mer) og fordrive Gotherne og andre tydſfke Folkeſlag fra des 
res Boepæle. Diſſe angrebe nu igjen det romere Rige, 
fom ei længer var iſtand «til at gjøre tilſtrækkelig 
Modſtand, ifær efter at Theodoſius den frore havde deelt 
Riget mellem fine fo Sønner (fee Arcadius -øg Honorius). 
Honorius sg MinifterStilico holdt finetandsmænd endau nos 
gen Tid i Tomme, men, da han var myrdet kunde intet læns 
ger modſtage de indtrengendeNationer, fom man kaminddelei 

to Claſſer: de der trængteind i de egentlige romerſte Lan⸗ 
be og tild eels friftede nye Miger og de, form udbredete fig i 
Tydſttland og holdt fig ſom ſerſkildte Folk. Til den forſte 
Claſſe hørte 1) Ala ner, 2) Vandaler og 3) Eve 
ver, der vandrede igjennem Gallien til Spanien, hvor 
Soeverne fnart bleve de mægtigfte; men diſſe bleve, efterat 
Vandalerne vare gangnecver til Afrika, fuldfommen under— 
tvungne af Veſtgotherne. 4) DPſtgotherne, der 
oprettede et Rige i Italien og 5) Veſtgotherne 
ber friftede et i Spanien. (fee Gother) 6) Burgun, 
derne, et lidet Kolt. ſom førft boede i Bagpommern. Res 
merne nedfatte fig fiden ved Rhinen, gif over denneFlod, og 
nedfatte fig med de øvrige tydſte Folts Tilladelſe vedRhone. 
Chlodevig gjerde Ende paa det ældre burgundiſte Riges 
7) Hervrulerog Rugier, gothiſte Folkeſtammer, 
der boede i Pommern og Liefland-; mange af dem toge ro⸗ 
merſt Krigstjeneſte og filintetajorde under deres Anfører 
Od oacer det veftlige romerſte Rige 476 (fee Odoacer). 8) 
Lo ngobarderne, et nordift Folk, der oprettede et 
Rige i Italien "fee Longobarder). Blandt de Foli, der 
udbredede fig i det egentlige Tydſtland og der i det minds 
fle en tidlang vedligeholdt fig fom ſarſkildte Folk, vare føl 



BARER … MK 467 

gende. 17) Abemannerne boede ved Overrhin og 
Miain og toge, da de romerſke Grændfer var gjennembrud— 
fe, deres Sæde i Overtydſtland og Endeel af Granbuͤnden. 
De Svever, der Tom tilbage til Tydſtland, forenede fig 
med dem og de forte nu begge det felleds Navn Alemanner 
og Svever. Da de 495 kom over Rhinen, angreb? Chlode⸗ 

vig rfte dem og ffog dem ved Tolbiacum (Zuͤlpich) hvorpaa 
de ophørte af være en egen Nation. 2) Thyringer 
(fee Thyringen). 3) Frifer havde deres Gæde mellem 
Rhinen og Ems og udbredede fig lidt efter lidt til Schelde 
(fee Frifer). 4)Bocorier, Bavafer eller Bay— 
rer havde deres Sæde i det nuværende Bayern, men udbres 
de. fig: ind t det Oſterrigſkte og fil Alperne. 5) Sachs 
fer (fee denne Årtifer), Angler, Sachſer og Syder opret⸗ 
tede Riger i Britanien. 6—(I Frankerne vare egentligt 
et Folkeforbund, der beſtod af Chamaver, Bructerer, Cat— 
ter 2c. 3 Nogle paaftaae, at alleFolkeſlag, der boede mellem 
Rhinen, Weferen og Elben hørte til dem. Navnet Fran— 
ker betyder frie Folk. Man inddeelte dem i Salier og 
Ripuarier, der boede ved Rhinens Bred (ripa), hvoraf man 
troer de fik Navn (fee mere om ved bem Artiklen Franker og 
Frankerig). J de Egne af Tydſkland, ifær fammes nordli— 
geog øftlige Deel, ſom vire forladte af deres Beboere 
trængte ſlaviſte Foli ind og fatte fig faft (fee Slaver) i 
Bohmen, Mæhren, Schleſien, Brandenburg, Pommern 
og Meklenburg. 

Fonds (offentlige) kaldes i England de Taxter og 
andre offentlige. Afgifter, fon ere beftemte til. Betaling af 
Renterne eller Capitalen af Mationalgjelden. Da man 
nemlig greb til den Udvei at laane betyvelige Summer til 
den offentlige FZienefte anviſte man Laaneren en eller 
anden Green afStatsindtægterne, fom man kunde anſee 
"for tilſtrekkelig til Renternes eller Capitalens Betaling 
eller og til Begges. Saaledes havde hvert Laan ſineFonds. 
Men for af bortrydde Ubeavemmelighederne ſom opkom 
deraf, af den ene Fond ei ſtrakte til, medens der var Overs 
flodighed ien anden, flog man fiere Fonds fammen og be⸗ 
fireed af deres fælleds Judteegt, de Betalinger, hvorfor 
de vare beſtemte. Gaaledes opkom de ſamlede Fonds 
(Aggregate fonds) 1715, Sydføefonds 1716, de almindeli⸗* 
ge Fonds 1716; Amortiſationsfonden (finking fond), hvori 
Overſkuddet af detre ovennævnte Fonds flyde og form oprin⸗ 
delig vår beftemt til Not ionalgjeldens TormintjÉelfe, men 
i de fidfte Aar anvendte fil andre Statsnsvendigheder; en- 
delig de conſoliderede Fonds, under hvilken Benævnelfe 
man forenede de famtlige offentlige Indkomſter (med Ude— 
lukkelſe af de aarlige Bevilgninger) ba man ophævede de 
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ovennævnte Fonds, Heraf tages den hele Statsgjelds 
Renter, Civilliſten, alle Penfroner, Gager og nogle andre 
aarlige Afgifter. "ODverffuddet anvifes aarlig af Parla— 
mentet for det løbende Aars Nodvendigheder. — Danu 
hvert Statsgjeldsbeviis for Rente eler. Capital er anvtiſt 
paa en vis Fond, faa har man ved at auſee dette felv ſom 
en. Deel af Fonden, ogſaag overført denne Benævnelfe ders 
paa, og Udtrykket: ,,1000 Pund i de offentlige Fonds” be⸗ 
tyder nu faa meget fom en Capital af 1000 Pund, der ef— 
ter Forholdet af Laanets oprindelige Betingelfer bærer 
vifje aarlige Renter, der Fulle betales af Staten, Statgs 
gjelden, fom indtil Capitalens Afbetaling bærer Renter , 
Taldes i Finansſproget vedvarende eller indlsſelige (perpe- 
tual or redamable) Annuiteter, men i det almindelige Liv 
Fonde eller Stocks; en lille Deel af den offentlige Gjeld 
beſtager af Annuiteter for en vis Rekke af Aar. Diſſe 
Taldes ligefrem lange eller forte Annuiteter; den langt 
ſtorre Deel udgjøre de vedvarende Annuiteter, fom ere for— 
STjellige efter de Renter, de bære. Men, faa ofte Regje— 
Tingen gjør ef nyt Laan, flaaer den ſamme til den Deel af 
den offentlige Gield, der bærer lige Renter og de Paalæg r 
der ere anvike til Betaling af Menterne ved det nye Laan, 
til den Fond, der alerede findes til Afbetaling af Renterne 
ved den gamle Capital. Saaledes confolideres den gamle 
og nye Gjeld, og alle Renterne betales af Fondens fælleds 
Indkomſter. — De Forretninger, der daglig foretages med 
diſſe Fonds, ifær se confoliderede 3 Pet., Hvori den ſtorſte 
Deel af Statsgjelden beſtager, ere overordentlig betydelige 
og formeres ved et Slags Handel ; såe i England hedder 
Stock-jobbing, 

Fontaine (Jean la) berømt af fine nydelige Fabs 
ler og Forfællinger, biev født i Chateau-Thierry den 8de - 
Suli 1621, vilde i fit Igde Aar opofre fig til den geiftlige 
Stand, men gav fnart Slip paa denne Beſlutning. Han 
var i en Alter af 22 Aar endnu fuldfemmen ubefjendt med 
fine udmærkede Zalenter for Poefie, da pludſelig den hos 
ham flumrende Digterfunke oppaagnede, ved Declamatio— 
nen af Malesherbes's ſtſonne Ode over Henrik 4des Mord. 
Opmuntret efter fit førffe Forføg af cen af fine Slogtninge, 
begyndte han ,at læfe-de bedſte franffe eg fremmede Skri—⸗ 
benter fra den aldre og nyere Tid. Rabe'ais Spog, Mas 
rots Naivetet og d' Urfés landlige Malerier gjorde ifær 
Snåtryf paa ham, og den ſamme Simpelhed, Trohjertig— 
hed og Natvetet, fom han beundrede hos hine, characteris 
Jerede fnart ham felv og hans Diate. Aldrig bar nogen 
Skribent tegnet med mere Zroffab end "han Blid, op⸗ 
rigtig, naturlig, lettroende, eftergivende, frygtſom, uden 
Ergjerrighed, uden Galde, vendende alt til det Bedſte, 
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var han efter en aandrig Bedommers Udſagn, ſimpel ſom 
Heltene i hans Fabler. Han talede lidet og forlægent , 
"undtagen naar han befandt fig iblandt Fortrolige, eller 
naar Samtalen berørte en Gjenftand, der kunde opvarme 
hans Aand. Han ægtede et ſmukt og aandrigt Fruentims 
mer, Gaa meget han og agfede hendes Egenſtaber fjernes 
de dog hans Forkjerlighed for Hovedftaden og hans Hang 
til Frihed ham fra hende. Hertuginden af Bouillon, Ton 
levede i Crilt Chateau⸗Thierry, havde lært at kjende la 
Fontaine og tog ham med fig til Paris, da hun blev tildas 
getaldet. Her blev Intendanten Foucquet hans førfte 
Velgjorer. La Fontaine har i en rørende Elegie beklaget 
denne Mands Ulykke, fom traf ham ved Kongens Unaades 
Han traadde derpaa i Tjenſte hos den bekjendte Henriette af 
England, efter-hvi s Død flere Store regnede fig det til en 
re at førge for hans Underholdning. Det. fortjener af 
bemærkes, at La Fontaine et havde nogen Deel i de Bel: 
gjerninger, fom Ludvig 14de tildeelte fin Tids ſtjenne Aan— 
der, Hans kunſtloſe Simpelhed havde intet Tillokkende 
for Ludvig; heller iffe tænkte han paa aft lade fig indføre 
ved Hoffet. - Seiffabets Glæder og Forbindelfe med den 
Tids meeft udmerkede Hoveder fengſlede La Fontaine til 
Paris. Engang aarlig i Sept. gjorde hanen Reiſe til fin 
Kone, og hver Gang folate han en Deel af fine faſte Eien— 
bomme uden af bekymre fig om de øvrige, Han ſluttede 
aldrig nogen Leie- eller Forpagtningscontract. Denne 
Apathie ſtrakte fig til hans hele Oyførfel og gjerde ham 
ufølfom felv mod Veirligets Beſperlighed. Hertuginden 
af Bouillon faae ham en Morgen, da hun Ejørte til Verſfail— 
les fidde under et Fræe ved Veien, og, da hun om Afte— 
nen kom tilbage fandt: hun ham paa ſamme Sted og i 
ſamme Stilling, ſtjondt det havde regnet den hele meget 
folde Dag. Hans adfpredte Veſen gif ſaavidt, at det 
undertiden berøvede ham felv Hukommelſen og Dommekraf— 
ten. Gom et Crempel paa hans pludſelige Aandsfravæs 
relſe fortælles følgende Anecdote: Lafontaine fpifte En— 
gang med Boileau, Molire og fo eller tre andre Venner; 
han paaftod mod Moliere at det var taabeligt paa Thea— 
tret attale for fig felv, Er det mueligt fagde han at man 
i de fjerneſte Loger forſtager hvad Skueſpilleren ſiger, og 
at den ei hører det, ſom ſtaaer tæt ved ham ? Neppe havs 
de han ſagt dette før han henſank i fin ſedvanlige Adſpre— 
delſe. Man maa -døg tilſtaage ſagde Boiteau, at Lafon— 
taine er en flor Sktjelm, åg vedblev i denne Tone uten at 
den drømmende mærkede noget. Alle loe hoit heraf. En— 
delig vekkede man ham af fin vaagne Slummer, og gjorde. 
ham opmærffom paa, at han allermindſt burde have noget 
imod den Skik paa Theatret af trale med figfelv ; da han 
flet Intet havde hørt af alf hvad der biev talet tæt ved ham 
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og til ham. Den tilſyneladende Enfoldiabed, fom vifte figi 
denne aandrige Mands Mine og hele Udfærd, foranledige⸗ 
de hans ophoiede Velajsrerinde Frue von. Sabliere til af”, 
fige, da hun havde afſtaffet alle fine Huusfolk, at hun 
blot havde behoͤldt tre Dyrt, fin Hund, fin Kat og 
La Fontaine. Plaget af fine Creditorer, forlod han fig 
tolig paa en Ven, er var gaaet i Caution for ham, 
„Hanmhar borget for mig, han maae betale, vare hans Ord; 
i hang Sted vilde Jeg og gjøre det.“ Nogle Tyve anfaldt 
ham paa, Gaden, men fatte ham ei i Forvirring. Man 
fordrede hang Liv eller hans Børs. „Mine Herrer, her > 
er min Kappe, ſparede han gandſke relig; men de er ret 
fidligt ved deres Arbeide.“ Ligefaa ubefymret ſom om 
alf andet var han ng i Henſeende til Religionen. En 
Sygdom fom overfaldt ham ved Enden af Aaret 1692 lede- 
de hans Tanker derpaa. Abbed Poujet beføgte ham og be- 
vægede ham ei alene fil at ſtrifte, men og til at ope 
brænde et Skueſpil, ſom han netop vilde bringe paa 
Skuepladſen og frafige fig ale de lyftige Digte han 
havde ſtrevet, for faa meget mueligt at tilintetgjøre den 
derved givne Forargelſe. Man figer imidlertid at ban 
ſelv efter fin Omvendelſe, ei har kunnet afholde fig fra ends 
nu af digte nogle Fortællinger, blandt andre Clochette, 
Han døde i Paris den 13 Marts 1695, iført et Bodflæde. 
Han havde gjort fig felv følgende Gravſtrift, der charactes 
riſerer ham nøie og træffende: , 

Jean s”en alla comme il etoit venu, 
Mangeantdon fonds aprés fon revenu, 
Croyant le bien choſe peu neceſſaire. 
Quantå fon tems, hien le fut dépenfer: 
Deux parts en fit, dont il; vouløit paſſer 
l'une à dormir et l'autre å ne rien faire, 

Blandt de herlige Værker, vi have af denne uefterlige 
nelige Digter, ſtage hans Fortællinger og iſer hans Fabler 
øverft. Heri holdes han af fin Nation for ef uopnageligt 
Mønfter i Naivetet. Haner venlig, uden Kunſt så Fors 
bringer, " Men hans Kunftløshed er fun tilfyneladende 3 
ved nærmere Drøften finder man alt anordnet med Overs 
læg, og Skjsdeslssheden ſom et yndigt Klæde, der, er ud— 
bredt over et ſtjont Legeme. Hans Tidsalders Sprog var 
ham alerede for flebent og rhetoriſt; derfor leſte han de 
bedſte ældre Skribentere og gjorde fig deres Prunklsshed, 
Simpelhed og friffe Farve egen, men overgik dem i Lethed, 
Liv og Mde og Friinhed. Foruden hans Fabler og Fortæls 
linger fortjene af nævneg : Les. amours de Pfyche; de to 
fmaae Lyftfpil LS Eunuque og Florentins hans Poéme sur le 
Quinquina; et andet fur St, Malch og et lille, men mes 
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ſterligt Digt Adonis. Chamfort har revet en Lovtale ever 
a Fontaine, hvori han beftemmer hans Fortjeneſter med 

ligejea megen Sandhed ſom Emag3 hausStatue pryder 
Inſtitutets Sal, Haus Aſte hviler i de, franſte Mindess 
mærfers Muleum i et Gravited, hvorpaa ſtaae de Ord: 
Jean Lafontaine eſt dans ce tombean (Jean — er i 
denne Grav). 

Fonta ineblau en Stad med 7 til 800o til. Indb, i 
Dep. Seine og Marne, Det herværeirde Lyftflet er rundt 
omgivet med Skove. Der beſtaager af fire Bygninger, 
hvortil Frants den iſte lagde Grunden, hvorpaa Henrik 
4de, Lufvig 14de og 15be byggede, hvor Mad, Montefpan 
og Du Barry sortødfiede Frankerigs Sfatte. —I= Slottet 
er Hjortegalleriet, bvor den ſpenſte Dronning Chriſtina 
1654 lod henrette fix Staldmeſter Grev Monaldeſchit. S 

Fontainebleaus Sliot undertegnedes den 3die Nov; 1762 
—redspræluminarerne mellen Franferio, England, Spas 
nien og Portugal og den 20 udvexledes Ratificationerne. 
Napoleon jagede efte heromtring, og underteg nede den ITte 
Apr. 1814 fin Thronfratredelſe. Pave Pius den 7de ops 
holdt fig her fra 13c9 i et Slags Fangenſtab. 

Fontana (Carlo) en berømt Architect og Diſcipel 
traf Bernini, fom han dog paa ingen Maade kom nærvi 
Conſtructionens Correcthed og Noiagtighed. Han var 
fodt i Brucciato 1634 og døde i Rom 1714. I Mom hav— 
de man overdraget ham Opſigten over de vigtiafte effentli— 
ge Bygninger., Man har følgende gode Verker af ham: 
I] tempio Vaticano et fua origine con gli Eiũci piu con 
fpicui antichi e modefni, Roma 1694. 2) Tratraro deW 
acque eorrenti, Roma 1696; og 3) 1” amfirheatro Flavio, 

descritto e delineato, Haag 1725. - Hang Gøn Frants 
Fontana var ligeledes en god Architect og bøve i Rom 
1708- : 

Fontanelle, almindeligt — en kunſtig 
frembragt Aabning paa eneller anden Deel af Legemets 
Overflade, ſom ſtedſe vedligeholdes for at bortføre ufunde 
Vedſter og Safter. Den bløde Aabning paa nyfødte 
"Børne Gjerneffal kaldes og med dette Navn. 

Fontanes (C. af Niort, Greve) een af de meeſt 
tismærfede nu levende franffe Lærde, J Skrakperioden 
havde han Mob nok fil af indgive et Bonſkrift for de ulyk— 
kelige Indbyggere af Lyon. "Efter ten gde Thermidor blev 
han Profeffor ved Centralffolen i Paris og Medlem af Ina 
ſtitutet. Derpaa tog han tilligemed £a Harpe og Abbed 
Vaucelles Deel i Redactionen af Clef du Cabiner og ſenere 
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af Memorialen. Det fidfte Tidsſkrifts Grundfætninger 
indviklede ham i 18de Fructidors Proſcription. Han flyg- 
tede til England, hvor han blev til den 1850 Brumaire. 
Herpaa vendte han tilbage til Paris og indtog igjen fin 
Plads i Inftitutet. Han blev ubnævnt til Medlem af det 
lovgivende Corps og erholdt i Jan. 1804 Præfidentpladfen 
for eet Aar, hvori Napoleon befræftede ham,” Aar 1309 
nedlagde han den og blev Stormeſter for det ſaakaldte kei— 
ſerlige Univerſitet (5: til Forſtander for hele Opdragel— 
fesvæfenet i Frankerigh og Commandant af MWreslegio— 
nen. Han hørte til Napoleons meeſt veltalende Forſvare— 
rei Senatet, og man maa derfor tilffrive hans udmerkede 
Talenter, at han har fundet Naade hos Ludvig 18, der 
endog har udnævnt ham til Pair. 

Fontanges (Maria Angelique de Scorialle de 
Rouſſille, Hertuginde af) født 1661, nedftammede fra en 
gammel Familie i Rouergue og blev Hæbersdame hos En— 
kedronningen. Skjon fom en Engel, figer Abbeden af 
Choiſy, men taabelig i en høj Grad, vandt hun Ludvig 
T4des Hjerte, da han var kjed af Mad. Montefpans berjfes 
Tyge, bizarre Lune. Saaſnart hun lærteat Fjende den Lis 
denſkab, hun havde indgydet, overlod hun fig gandffe til 
Stolthed og Odſlen, fom udgjorde Hovedtræktene i i bendes 
Characteer. Hun gav Mad. Monteſpan hundredfuld de 
foragtende Blik tilbage, fom denne kaſtede paa hende, ode⸗ 
de maanedlig hundrede tuſinde Daler, bortſtfenkede alle 
Naadesbeviisninger og angav Zonen for alle Moder. Da 
Vinden Engang paa et Jagtpartie havde bragt hendes 
Hovedpynt i Uorden, lod hun den igjen befæfte ved et 
Baand, hvis SIøifer faldt ned over Panden ; denne Mo— 
de udbredede fig under hendes Navn over hele Europa. 
Kongen opåsiede hende fil Hertuginde, men hun nød ikke 
længe denne Rang, thi hun døde neppe tyve Aar gammel ti 
Juni 1681 af Følgerne af en Nedkomſt i Abbediet Port—⸗ 
Rovali Paris. Ugrundet er den Mistanke, at hun ſtulde 
have faaet Gift. Man anvendte paa hende følgende Vers 
af Malesherbes. 

Et rofe, elle a veeu Ce que vivent les rofes, 
L'espace d'un matin, 

(Ogſaa Rofe levede hun Rofernes Tid, fun en Mota 
genſtund). 

Fontenai, en Flekke i det forrige Bourgogne, 
hvor der den 25 Juni 841 forefaldt et blodigt Slag mellem 
Lothar, Ludvig den frommes Søn og hang Brøbre, hvore 
paa fulgte Delingsforliget i Verdun, ſom beſtemte hvad 

* 
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hver af Brødrene fulde have til fin. Deel. "Lothar fik de 
iftalienfÉe Lande, ſamt hvad der laag mellcm Floderne 
Rhin, Rhone, Saone, Maas" og Edjelde og er—⸗ 
holdt Keifertitelen. Ludvig den tydſte fik Landene Oſt 
for Rhin tilligemed Stæderne Mainz, Worms og Speier, 
og Carl den Skaldede tet egentlige Frankerig Veſt for 
Rhone, Saone, Maas og Schelde. 

Fontenelle (Bernardle Bovier de) blev født 
den rite Febr. 1657 i Rouen og var en Son af en Advokat 
og den ftore Corneilles Ssfter. Den Mand, ſom ; hune 
drede Leveaar befad en ſjelden Virtjombhed, Aandskraft og 
ufvælfer Legeme og Sjelsfundhed til fit Sidſte, kom faa 
foag til Verden, at han paa fin Fodſelsdag var Døden 
nær. Som Dreng begyndte han fine Studier i Rouen hos 
Sefuiterne, og, da han i fit 134arvarrykfet op i Rhetorikens 
Clafje, ſtrev han et lille ært i latinſte Vers, ſom erhver—⸗ 
vede ham en Prüs af Akademiet. Efterat han havde 
fuldført et Curſus i Phyſik og Jura, blev han Advokat, 
førte en Proces, tabte den og fvoer, at han aldtig mere 
vilde føre nogen Sag. Han opofrede nu fin Tid paa Philøs 

ſophiens og Staturenés Studium. Aar 1674 kom bhartil 
Paris; hang alerede berømte Navn var gadet ham ifore 
veien. Flere i Mercure galent indrykkede Poeſier lovede 
en øm og tillige fædelig Digter, Alerede i er. Alder af 
neppe 20 Aar havde ban forfærdiget en ſtor Deel afOperger— 
ne Pſyche og Bellerophon, der udkom under hans OnkeiTho⸗ 
mas Corneilles Navn. Aar 1681 lod han opfore fit Sorgeſpil 
Aſpar: det mishagede, ca dets Fald gjorde faa megen 
Dyfiat at ſels Raeine ſtrev Epigrammer mod' ham, Iver 
for fin) Onkels Ære og perfoniig Omfindtlighed bragte 
ham til at gribe et Partie, der var deres gandſte medfat, 
ſom dengang herffede uindſtrenket i Litteraturen, Han 
opſtillede modſatte Grundfætninger., Men hans blide 
Characteer og hans Kjerlighed til Rolighed, fom han ſted— 
fe foretraf Forfængelighedens Tilfredsftilelfe, hindrede 
ham i at paaftane nogen. Mening med Lidenſkab. J Stri—⸗ 
digheden om de Gamle og Nyere, heldede han til je Myez 
res Forfvarere, men ftred uden Litenffab. Saaledes op⸗ 
førtehan fig ſtedſe. Han beſad den ſieldne Forſtand ei at 
lægge før megen Vegt paa fine egne Synsmaader, eller væ 
re faa indtaget af deres Rigtighed, at han vilde paanøde 
andre dem. Intet Partie unde holde ham faft, Naar 
han havde nogen Xvivl i Religionsſager, vidfte Han at 
halde dem inden for Skrankerne med Forſigtighed og Eri— 
til, fom i Srabels Hiſtorie, der udmerker ſig herved. J 
fin Ungdom var han bleven befjendt med Gartefius? s his 
loſophie, han blev den hengiven uten at ville forfvare den, 
heller ikke føgte han at angribe de færdes nye Skole, med 
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hvilke han levede Fred, Hans Aands Reenhed erkjender 
man i hans Zalent, der er fortrinlig mærkeligt ved aand⸗— 
rig Fiinhed og uUpartiſthed. Han havde ingen Ild eller 
Snoåbiidningstrafr fom Digter og ſom Lærd liden Opfindel- - 
fesaand. Han bragte Tsrhed og Stivhed ide ffjønne Y iz 
denſkaber og gav de ſtrenge Videnſtaber et for letfindigt 
Anſtreg. To Aar fenere end hiint Sørgefpil udkom hans 
Dialogues des worts, ſom bleve gunſtigere optagne, omend— 
ſtjondt man ei fan nægte, at de med ſtore Fortrin have li- 
gefaa ffore Feil og blive trættende og unaturtige ved den 
overdrevne pigen efter ſtedſe at være aandrig, nye og ufæbs 
vanlig. De lagde dog runden til hans Rees, fom hans 
følgende Værter befeſtede. De -fortrinligfte blandt dem 
ere 1) Lettres du Chevalier d Her. 168572) Entretien fur 
la pluralité des mondes, 1686, Fontenelles berømtefre Vært, 
hvori han var den førfte, der føgte at behandle philoſophi⸗ 
fe Værter med Elegans og Ynde, Det er rigtig nok ved 
de ſenere Fremſtridt i Videnſkaberne ei mere af nogen Vig⸗ 
tighed, da ſaavel Baſis fom de deraf udledede Slutninger 
ei gjelde lengere. 3 Hiftoire des oracles 1687, en lærerig 
og underholdende Bog. Mindre Roes erhvervede Fontenel⸗ 
le fom Digter; hverten hans Poésies pastorales eller hans 
dramatiſte Arbeider tilfredsſtille Kienderes Fordringer. 

Fontinaliter vare Feſte, ſom Romerne holdt til 
Wre for Brondnympherne og paa hvilke de bekrandſede 
Brondene og kaſtede Blomſter i dem. 

Foote (Samuel) en berømt Comiker, der for fin 
bidende Vittighed og fordi han pleiede at bringe levende 
Perſoner paa Skuepladſen, kaldtes den engelffe Ariſtopha— 
nes. Han var født 17:9 eller efter Andres Mening 17171 
Truro i Cornvallis og-nedftammede fra en god Familie, 
Han ſtuderede i Førftningen, men uden Lyſt. Derpaa ægs 
tede han et fornemt ungt Fruentimmer, men begges Fils 
bøieliabeder fremmede lidet overeens. Foote overlod fig 
uden Maadehold til Forlyſtelſer og ſtyrtede fig Derved ſnart 
i de ſtorſte Forlegenheder, ſom han ei vidſte anderledes at 
rede jig ud afend ved at tage fig Tilflugt til Theatret. 
Han debuterede med Othellos Rolle, hvori han umuligt fun» 
de finde noget Bifald. Aar 1747 aabnede han en lille Skue— 
plads paalſeymarket, hvortil Hertugen af Cumberland hav— 

He udvirket ham Zilladelfeaf Kongen, og Foote vifte fig 
baade fom Forfatter og Skueſpiller. Han forfærdigede et 
Slags Skueſpil, der vare et Mellemting mellem Lyftfpil og 
Tarce og hvori han bragte Dagens Begivenhederog levende 
Perfoner med faa meget flørre Held paa Theatret, ſom 
han befad det ſjeldne Held, paa det meeft træffende at ef 
rerligne Andres Geberder og Sprog. Hans førfte Forſog 
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er bekjendt under Navn af Morgenforlyftelfe. Aar 1748 
fik han en betydelig Arv; han forlod ſtrax Skuepladſen, 
Tom han: førft tyede tilbage fil, da hans Penge vares epbrug⸗ 
te. Fra 1752 fpillede han fnart paa Drury- Lane, fnart 
i Gonventgarden, 1760 om Sommeren paa Hav-Martet , 
hvor han fra 1752 frillede hver Sommer øg erhvervede fig 
ligefaa megen Hæder fom Penge. Aar 1766 brak han fit 
ene Geen paa Jagten med Hertugen af Port og maatte 
Jade fig der affætte. "I de fidfte Aar af fit Liv havde han 
mange Krenkelſer. Hans Misundere anklagede ham for 
en heſſelig Forbrydelſe; Kummer derover foraurfagede 
ham en overgaaende Lamhed. Han fattede den Beflut—⸗ 
ning af begive fig til det ſydlige Frankerig, overlod fit 
Theater fil Colman, men Døden overrumplede ham allere— 
de i Dover den 22de Oct. 1777. Han efterlod en natur— 
lig Søn fom Årving fil ſin Formue. Foote var en Mand 
af uudtommelig Vittighed, ſaavel paa Theatret fom i 
Omgang, men han gjorde fig frygtet derved, thi tee ſpa⸗ 
tede Ingen, og ingen af hans Benmots tabtes. 209 var 
Dyden ham hellig og gif fun uden Skaanſel los paa Laſter 
og Daarſkaber.  Somen Prøve paa hans ſtedſe redebone 
Bittighed fortælles følgende Unecdote. Foote havde gjort 
Grev Sandwich latterlig; denne fif det at videog, da 
han En agang kom ſammen med Foote ſagde Bane af fræns 
te ham: ,,Jeg onſtede dog af vide Foote om de ffal døe af 
Franzoſer eller i Galgen.” Mylord fvarete ——— ſtrax 
det vil komme an paa, om Jeg giver mig af med deres 
Maitreſſer eller deres Grundſetninger.“ Foote var alere— 
de ved førfte Oiekaſt en lsierlig, burleſt Figur, fort og 
flirſkaaren, med fulde Kindbakker og ſtore Inffige, "levende 
Hine; fan kunde paa fit Trebeen devæge fig meden fjelden 
Boielighed. Hans famtlige dramatifte Bærfer ere uds 
komne 1783 under Colmans Opfigt. 

Forbans ereet Slags Søerøvere i det greſtke Ar⸗ 
chipelagus, for ligge med deres Fartsier mellem Klipper— 
ne og Øerne for at lure paa de forbiſeilende Skibe og ude. 
plyndre dem. Lykkes det dem at bemægtige fig Skibet, 
ere Folkene forlorne. Diſſe ombringe de og bore Skibet i 
Grund for ei paa nogen Maade at forraades. i 

Foriofoen Kunſtnerfamilie fra Paris fom og vifte 
finequilibriftiffe Ferdighed i Tydſklands vigtigſte Stæber 
og indhøftede megen Beundring og Bifald ved Oriftig ben og 
ſtjenne Stillinger. 

Forkel (Johan Nicolaus) Doctor i Philo ſophien 
og Muſikdirecteur ved Univerſitetet i Goͤttingen, blev født 
i Meeder ved Goburg ben 12te Febr, 1749. Der gives. Faa, 
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ſom have befiddet en faa udbredt Kundſkab i Muſikken. 
Han blev forſt Organiſt ved Univerfitetet og benyttede til 
fit Studium, deels Bibliothekets Statte, deels ſammen— 
bragte hun felv en meget talrig og udvalgt Samling af 
muſikalſte Skribentere, ſaavel theoretiſte fom practiſte. 
Han har udmærkede Fortjegeſter ſom Stribent: af hans 
Skrifter nævnes her blot de fortrinligfte nemtig hars The⸗ 
orie i Muſikken, Muſikkens almindelige Hiſtorie ca ſam— 
mes almindelige Litteratur. Forkener tillige en fortreffe— 
lig Virtuos paa Claveer i den bachiffe Maneer. Ogſaa 
hans Compojitioner fattes af Kjendere. 

For m modfættes i Philoſophien Materie og befys 
der Maaden, hvorpaa en Kraft virfer, det Mangfoldiges 
FJorbindelfesmaade til et Heelt; eller og er def det ſamme 
ſom Skikkelſe. Formaltlismus i Widenffaben,. fora 
nemmelig i Philoſophien den blotte Jagttagelſe af formels 
le Fordringer, derfor og formal Philoſophie. Formal 
philofophie handler om den philoſophiſte Ertjendelſes 
Form. J Bogtrykkerkunſten betyder Form den i fine Co-= 
lumner og Spalter inddeelte, i Jernrammer indſluttede 
Halvdeel afet Ark, ſom aftryffes paa den ene Side af 
Papiret. Den indeholder i Fotiojz, i Avart 4, i Octav 8 
Columner ꝛc.. hvilfe paa Engang aftrykkes; fil hvert 
Ark høre altfag to Former, 

Formale, modſat det Materiale, tyder vaa enTings 
Skikkelſe eler Form. TFormalier, Formaliteter ere uds 
vortes, uveſentlige Omſtendigheder, hvormed en Ha dling 
er forbunden ; dog er Jagttagelſen af dem af ſtor Vigtig— 
hed: Retsfager, da diſſe ellers ei have tilſtrakkelig Gyb 
dighed. Formalifere fig, tage noget ilde op, finde 
fig fornærmet ved den Form, Art og Maade, hvorpaa nos 
get ſteer, yttre fit Mishag over Noget , opholde fig 
cver Roget. Formalift faldes.den, der nøie-binder 
fig til de foreffrevne Formalier, Formularer. Fals 
des Ord, Bendinger og Talemaader, der ere foreffrevne 
for færdeles Tilfælde eller indførte ved Brugen J Bog⸗ 
ſtavregningen er det Forſktrifterne til en Opgaves Oples⸗ 
ning. ? 3 

Formey (Joh. Sen. Gam,) født i Berlin den 31 
Mai 1711, hvor han efter fuldendte Studier 1729 blev 
Candidat i Theologien. Aar 1731 blev han Præft ved den 
franjte Menighed i Brandenburg, ſamme Aar Præfti 
Berlin 1737 tillige Profeſſor i Veltalenheden ved bet der— 
værende franſte Gymnaſium 1739 nedlagde han begge 
Poſter og blev Profeſſor Philoſophien i ſamme Anſtalt, 
1745 tillige beſtandig Sekreteer ved det kongelige Viden⸗ 
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ſtabers Akademie, 1782 Direceteur for ſammes philofophis 
ſte Claſſe og fongelig preusſiſt Geheimeraad. Han døde 
den 8de Marts 1797. Han varen kundſtabsfuld, lærd og 
for Videnſkaberne ivrig 'virkfom Mand, fom flod høit 
blandt det 18de Aarhundreds Polygrapher. Han føgte 
mindre at glimre end at ſtifte Nytte og bedømte næften alle 
fine SÉrifter efter denne Maaleſtok. De høre enten til 
det critiſte eller didaktiſfeßag. De ſidſte dele fig igjen é 
theologiſke og philoſophiſte. Hans academiſte Forelæsnins 
ger flaae for det mefteind i ben practiſke Philoſophie, eler 
ere Mindesſkrifter over afdøde Akademiker eller Taler ved 
offentlige Forfamlinger. Den molfiffe Philoſophie, ſom 
i ham tabte een af fine fidfte Diſcipſe og Tilhengere, ſtyld⸗ 
te ham og hans Sfrifter dens videre Udbredelſe i Franke— 
rig og i Udlandet; hanhar omgivet den med en lettere og 
ffiønnere Dragt og hans Belfe wolfienne fandt i fine Ung— 
domsaar talrige Tilbedere. Man beretter, at han har 
prædiket over 1500 Gange og foruden fine mange trykte end⸗ 
nu efterladt Taler i Manuſcript, af hvilke ungen var uden 
eiendomlig Værd. Hvor udbretet hans Brevverling var 
bevifer den Omftændighed at han i 50 Aar har famlet over 
23000 Breve, hvoraf intet af ham er blevet ubefvaret 
i 24 Timer. Han férev gjerne og gjentog fig aldrig; ſelv 
i daglig Omgang var dette fjelden, Tilfældet. J fine Sou- 
venirs dun Citoyen giver han intereffante Efterretninger 
om fig ſelv. ) 

Formula Concordiæ kaldes een af de fyme 
boliſte Bøger i den proteſtantiſte Kirke. Den udkaſtedes 
paa Churfyrſt Auguſts Foranſtaltning af flere af de meeſt 
anſeete Theologer og fuldførtes endelig 1577 i Kloſter Ber⸗ 
gen ved Magdeburg. Alerede længe havde Churfyrſt Au— 
guſt Mistanke om hemmelige Tilhengere af Calvin; og 
da han endnu mere beſtyrkedes heri ved den foranftaltede 
Kirkeviſitation, holdt han en Foreningsbog (Formula 
Concordiæ) for ' det bedſte Middel til at gisre Ende paa de 
forſtjellige Religionsgjeringer. Tolv Theologer bleve 
kaldte fil Lichtenberg, og ved den derpaa i Torgau foran— 
ftaltede Forſamlig blev det Nermerr underføgt og afgjort 
og tilfidft fuldført i Forfamlingeni Klofter Bergen, hvore 

— spaa fulgte en hoitidelig Underfærift af flere Churfyrfter , 
Fyrſter, Grever, Rigsſteder 2c, Formulen blev, tryit 

1580. Denne Sag ſtal have koſtet Churfyrften 80000 Rdl. 

Forſt (Forest) betyder en Skovegn, eller en Lande 
ſtrekning der er bedæffet med Skov, Krat Græs 26, og 
hvori almindeligt vilde Dyr og Fugle opholde ſig. 

Forftvælen kaldes Alt hvad der har Opſyn med 
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eller Henfyn til Skovegnenes Beſtyrelſe og Skovenes 
Vedligeholdelſe og Fortplantelſe. Forſtakademie er en 
Læreanftalt' hvor Forſtbetjentene underviſes i de Kundſta— 
ber, der ere nødvendige til Forftvæfenete rigtige Beſtyrelſe. 
Diſſe Kundſkaber ere Mathematik, Phyſik, Chemie, Nas 
turhiſtorie, Botanik, Treers Opelſkning 2c. Forſtgeogra⸗ 
phien indeholder alle Efterretninger om Skovegnenes nas 
furlige Tilſtand og Veftaffenped.i de forſtjellige Lande, 

Torfter (Johan Reinhold) kongelig preusſiſt Ges 
heimetaad og Profeſſor i Naturhiſtorien i Dalle, nedſtam— 
mede fra Lord Foreſters Familie i Skotland. RNogie af- 
Familien vare flygtede til polſt Preuffen og Cen af dem, 
Borgemefter i Dirſchau ei langt fra Danzig var Fader til 
Soh. Reinhold,” fom blev født 1729. " Han vorte op uten 
ſynderlig Opdragelſe, fom i fit 15te Aar til Berlin, hvor 
hantraffammen med Reſewitz, Pallas og flere alerede dens 
gang meget lovende Hoveder i det joachimsdalſke Gymnas 
fium og lagde en god Grund tr Svrog, Chronolegie og Mennez 
ſtekundſtab. 1748 gif han til Univerſitetet i Halle, hvor han 
lagte figefter de lærde Sprog, da han ſtulde ſtudere Theolo⸗ 

gie, kom derpaa 1751 tilDanzig og blev Præft 2 Nanenbuben, 
Hanfforvaitede fit Embede kun, faavidimødvendigheden ræs 

vede og overlod fiy derimod gandfÉe til fine Pudiings fag Ma— 
thematik, Philoſophie, Land og Menneſtekundſtabog de gam— 
le Sprog. Hans ſmaae Streiferier, ſom hangjorde Selſkab 
med fine to Sønner, fornemmelig med den ſiden faa berømt 
blevne Georg, for NMaturhiftoriens Skyld, faavelfom hans 
Jagtpartier, vakte hans Reiſelyſt ſtedſe mere. Herved 
afveeg han ſtedſe mere fra hvad Conventien og Etikette fors 
bre i det menneſkelige Selſtab, og han antog en vis Djerv⸗ 
hed, der fandt Næring ved hans Omgang med BGønder« 
Diſſe tog han fig ved flere Leiligheder af fom en kraftig, 
modig og virkſom Mand, men desværre bragte hans Em⸗— 
bede ham for lidet ind til at ban ei fulde komme i Gield, 

iſcer da han ſad med en talrig Familie: Derfor var det 
ham meget velfomment, da man føgte en Mand, der var 
iftand til at underføge Colonieveſenet i Saratos, eet af 
det rusfifte Riges Gouvernementer. Han antog: Forflaget 
og reiſte i Marts 1763. Hans Beretninger tilfredsſtillede, 
og Catharina 2denpadlagde ham efter hans Tilbagekomſt 
til Petersburg i Forening med flere Lærde at forfarte en 
Lovbog” for Coloniſterne. Men den flittige Manderholdt 
for alle fine Zædeider og Reiſer ei den forventedelLøn; han 
reifte derfor uden-mindfte Belonning i Aug. 1766 til London. 
Her underholdt han fig og fin Søn, deels ved at fælge ad= 
ſtillige fra hans Reiſe medbragte Sjeldenheder, deels ved 
Dverfættelfer eller egne Afhandlinger, ſom han udgave 



Sor 479 

Vel foreſlſog man ham adffillige Præfteembeder i Amerika, 
men han afflog dem, medens hansSøn 1767 antog envpiads 
paa et Contoir. Faderen gif nu ſom Profeſſor i Naturhi— 
ftorien og det franſke og tydſkeSprog til Warrington, hvors 
hen hans Kone og hans Søn Georg fulgte ham. Her un— 
devvifte han Ungdommen, felv efterat han havde nedlagt 
fit Embede, og tilbragte, flere Aar i diſſe ei ubehagelis 
ge Forhold. Endelig gjorde man' ham det. Forflag 
ſom NaturforfÉer. æt ledſage Capt. Cook paa hans an— 
den Opdagelſesreiſe; han betænkte fig et-længe og reifte 
med fin dengang 17 aarige Søn fra London den 26de Juni 
1772. Denne intereſſante for Menneſteheden og Biden fÉas 
berne evig vigtige Reiſe har Sønnen Georg Forſter vidt of⸗ 
tig beffrevet, i det berømte to Quartbind ſterkeVerk (Lon— 
dan 1777) 5.da man havde gjort Faderen til Betingelſe at 
han intet maatte lade trykke om denne Reiſe og ved elendige 
Cabaler berøvet ham fin Andeel i den engelſke Pragt Udga— 
ve af Reiſen. ; Faderen udgav dog ſiden fine rige Bemark⸗ 
ninger over Gjenſtande i den phyſiſte Geographie, Natur— 
hiſtorie og Philoſophie, fom han havde famlet paa denne 
Reife, London 1778. 44 "Man var imidlertid faa langt 
fra at belønne denne brave Mand, at det endog gif ſaaledes 
tilbage med ham, at han blev faftet i et Gjeidefængfel, 
hvor ham fmægtede indtil Frederik den ſtore 1780 ligeſom 
Fjøbte ham ud af Fængflet og faldte ham: med Geheime— 
taads Zitel til Profeffor i Naturhiſtorien i Halle, hvorhen 
han begav fig med Kone og Børn og hvor han blev i 18 Mat 
indtil fin Dod. Ogſaa ber firev han meget flittigt og var 
beſtjeftiget med Overfættelfer af Reifer fra forſtjellige frems 
mede Sprog, blandt hvilte fornemmelig var Cooks tredie 
Reiſe. Viſt not var yan heller ikke her fri for Ubehagelig— 
heder, fom ofte hans Heftighed, Ligefremhedog Aabenhjer— 
tethed paadroge ham; ifær bragte hans Tilbsielighed til 
Spil ſog hans Onfte ſtedſe at forøge fine Samlinger ham tit 
i ſtor Forlegenhed. Tabet af hans ædle Søn Georg og af 
en anden, der var Læge, forøgede hans Lideſſer. Trang— 
bryftighed, Bryſtkrampe og andre dermed forbundne Syge 
domme lagde ham endelig i Gravenz han dødeden gåde Dec. 
17983 og ventede Døden med ftørfte Rolighed og ſand For⸗ 
klaring.  Starpfindighed og hurtig Fatteevne vare hos dens 
ne mærkværdige Mand forbundne med den beundringsvære 
disfte Hukommelſe. Han talede eller ffrev 17 levende og 
bøde Sprog. Han befad en høift fjelden Kundffabi Litteras 
fureniethvert Fag; i Botanikens ogZoologiens Hiſtorie vil 
han tilligemed finSøn glimre ſom een afde førfte Opdagere i 
vet forløbne4arhundred, Omendffjøndthanvarafet heftigt 
opbrufende Temperament, havde han desuagtet faa megen 
uhyklet Godmoͤdighed, at han ei ——— Han var 

— 
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overordentlig tjenſtvillig; ogſaa fremmed Fortjenefte 105 
hin vederfare fuldkommen Retfærdighed. -En.uforanders 
I 74 Munterzed gav hans Omgang en egen Jatereſe. J 
hans talrige Skrifter, blandt hvilke hans Reiſe omkring 
Verden, hans Hijtorie om Skibsfarter og Opdagelfer i 
Norden og hans antiquariſte Forſog om de Gamles Byſſus 
ſtage sverſt, var hans Stril vel kraftig og levende, meni 
det mindfte i det Tydſte, ei gandſte correct. 

Forſter (Johan Georg Adam), født 1754 i Naffens 
huden, død i Paris 1794. Faderen havde faa tidligt ud⸗ 
villet fin Søns heldige Landsanlæg, at han alerede i hans 
zite Yar kunde tage ham med paa den Reiſe, han gjorde 
paa Catharina den dens Opfordring: igjennem Ruslands 
fndøftlige Provindſer. Hangjennemreiſte paa denne Maa— 
de Rusland til Aſtrakans Grendſer, og blev alerede dens 
gang vant til at betragte, Natureh med underføgende.og 
ſammenlignende BLE, "Men Joh. Reinhold ſtuffede fig i 
fine næften altid for høit fpændte Forventninger i Henſeen— 
de fil denne Reiſes Følger og alerede dengang lærte Georg 
af fjende Lykkens Ebbe og Flod, hvoraf ban blev. omtum— 
let hele fit. Liv igjennem. " Joh. Reinhold havde efterladt 
finFamilie't Naſſenhuben, og hans Søn. bidrog alerede i 
fit 13de Mar, ved at overfætte af def RusfifÉe i det Fran—⸗ 
ec, til ſammes Underholdning. ” Fra Petersborg begav Fa⸗ 
deren fig tilligemed fin Ssn Georg, uden beſtemte Pianer 
til London, hvorhen han lod fin øvrige Familie følge fig. 
Georg blev i Begyndelfen beſtemt til Handelen; han biev 
fat ien Loöndoner-Bod, men kunde et holde det ud, hvor— 
for hans Fader tog ham tilbage. J fit 15de Aar gav han 
Undervtisning i nogl: Opdragelfesanfrolter i Omegnen af 
Warrington, hvor hans Fader var Profeſſor, han nyttede 
tillige hans ſaavelſom de andre Profeſſorers Foreles ninger. 
Johan Meinheld var ved fine Kundffaber og fine mange 
Fortrin kommen i Forbindelfe med mange Londoner og an— 
dre Lærde, … Derved faavelfom ved Nærheden af Verdens 
ſtore Marked, London, erholdt Georg utallige Midler til 
at berige fine Kundſkaber ved Beffuelfe'og Jagttagelſe; og 
intet var tabt for hans efter Kundſtab higende Aand. 3 
fit 183de Aar ledſagede han fin Fader paa Cooks anden Reiſe 
om Jorden (1772 — 1775). Joh. Reinhold havde ventet 
deraf at høfte den Skat, der ſtulde ſikkre ham for hang ov⸗ 
rige Liv, men detgii ham her fom i Petersborg efter hans 
Reiſe i Rusland; Lønnen udeblev. Georg blev i London 
til 1777. Dette Aar gjorde han en Reife til Paris, paa 
hvilken han blandt flere blev befjendt med Buffon. Han 
var 24 Aar gammel, da han ved nogle brave Tydfferes Un—⸗ 
derftøttelfe fif Saab om at anfættes i Berlin, Han vilde. 
reiſe over Holland,og Heſſen til Berlin, da han ved fit paa 
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faa Dage beregnede Dphold i Caffel blev anſat fom Pros 
feſſor ved Ridderafademiet der. . Han gjorde desuagtet 
Reiſen til Berlin og benyttede den for at give fin Faders 
Skjebne en gunſtigere Vending. Det -Ivitedes ham og 
nogle Venner at faae hans Fader anſat ſom Profeſſor i 

Halle: Georgs Ophold i Caſſel fvarede aldrig fundkomment 
til hans Onfte og blev ham endelig beſperlig. Jet Tides 
punter, da han meeſt behøvede udvortes Gjenſtandes Paa— 
virining blev han faldet ſom Lærer i Naturhiſtorien til 
Wilna i Lithauen. Paa fin Reiſe derhen, ſom han 
gjorde over Dresden, Vrag, Wien, Warſchau valgte han 
den ZÆatefælle, fom han fil fin Død elſtede med eralteret 
Kjerlighed. Hun fulgte ham til Lithauen. Hvorledes 
han følte fin Stilling i dette fattige Land, udtrykte hangt 
et Motto ten Bog han dengang udgav, med Ovids Kla— 
ger. Derpaa fulcte Catharina 2den ham fil en nye Reis 
fe omkring Verden. hvorpaa man ijær fulde underføge de 
nordoſtlige Kyſter af det vidtlsftige rusfiffe Rige. Hun 
overdrog ham den hele videnſtabelige Andeel i dette glim⸗ 
rende Foretagende. Fuld af Haabom nu at have fundet 
den rette Virkeplads j Livet tiltraadde ban Reiſen øver 
Tydſtland, hvor han vilde lade fin Kone ca-fine Børn bli⸗ 
vet fin femaarige Fraværelfe. Ruslands Krig mod Tyrs 
Terne brød imidlertid ud. De Skibe, der ſtulde gaae ud 
paaDpdagelfermaatte afsive deresMandkab til Sse⸗Krigs 
Tjeneſte. Ubis om fin Fremtids SHebne tilbragte Forfter 
nu et Aar i Goͤttingen. Han foretog enReife til, Berlin, 
hvor. hans Omgang med Embedsmænd gjorde ham de 
politiſte Forhold meer bekjendte og intereſſante. Han be⸗ 
ſsgte ogfaa Rhinegnene og bevirkede fin Anfættelfe ſom førs 
ſte Bibliothekar oa Profeſſor i Mainz. Her nedſatte han 
fig i Cfteraaref 1733: "Som Fremmed omgikkes han ber 
meeſt med Fremmede; mange af diſſe bragte politiffe For: 
hold til Mainz; denne Omgang beferdrede hans Andeel 
i almindelig intereffante men iſer politiſte Forfald. Hans 
Erfaringer dannede hans Tenkemaade, hans individuelle 
Failelfe bearbeidede Tidens Begivenheder; en Rei⸗ 
fe, fom han gjorde 1791 til Engelland og Frankerig beſtemte 
hans Synsmaade af det Djeblikkelige. Forſter erklærede 
fig for Friheden, thi hans Grundfæfning var: at være 
frie er aft være Menneſke. Revolutionens glimrende Begyn⸗ 
delſe i Frankerig begeiftrede ham faa meget af han ventede 
alt borgerligt Gode alene derfra. Hertil tom de Emigre— 
redes ſtjiendige Ovførfel i Mainz. Hanblevi Staden til 
Republikanernes Fndmarſch. Nu kunde han ei længer blive 
neutral. Han,erklæerede fig gandſke for Revolutionen, blev 
Clubbiſt og tog levende Andeel i dei Mainz forefaldne For⸗ 

RO 
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andringer, Men fra dette Hieblik var han og, tabt for fit 
Fætreneland og adſtildt fra fin Familie. Med nogle ans 

, bre, der begeiſtrede havde erkleret fig for Nyfrankernes 
Sag, begav ban fis 1793. til Varis. Men hans Haab fora 
jvandt, da Sirondiſterne, hais Grundfætninger hav sælte, 
faldt og hele Frankerig maatte boie fig under Robespferres 
Aag. Han faae nu at her intet mere var at gjøre for Fris 
heden og ſtildrede fin Sfeis fergelige Tilſtand i mange læz 
feværdige Breve,  Kummer angreb hans Sundhed; og ales 
rede hans 39te Aar den 11te Fan. 1794 endte en ſtorbutiſt 
Feber hans Liv. Om hang tidligere Livsperiode fan: man 
fammenligne hans Faders Opſats i Jakobs philoſ. Annas 
ler 1795. - Af hans literaire Sharacteer findes en meſterlig 
Stildring t Brodrene Shhlegels Characteriſtiker og Criti— 
fer (aſte Bind, Side 88). Forſters rige Aand udviklede 
ſig uden megen fremmed Underſtsttelſe, hurtig og yppig til 
mangefidet Betragtning af Naturen. - Ved Naturens Be⸗— 
tragtning udviklede fig videreden høje Sands for Frihed, 
per er Grundtonen, faavel i hans Skrifter fom i hans hele 
Liv. Frie for Syftemfygens Lenker og Stuelerdommens 
Støv betragtede han Naturen og Kunften 3. fri for fremmed 
Efterligne!ſe, friff og levende fremftillete hans rene Aand 
det Betragtede i eiendomlig Skikkelſe, og herved hæver 
han fig fil'een af Zydiklands clasſike Proſaiker. J hans 
Poeſie forenes franſt Lethed med engelſt Bægt. Alerede i 
fin tidligfte Ungdom beførgede hån adftillige Overſattelſer. 
Til hans vigtigſte Bærker høre Beſtrivelſen af denReiſe han 
gjordemed ſinFader omkring Verden; hans Smaaſtrifter, 
et Bidrag til Kundſkabom Lande og Foli, Naturhiſtorie og 
Levnefsphilofophie, 6 Dele, Leipzig 1789 — 1797+83 vides 
re hans indholdsrige Beſtrivelſer af Nederrhin, Brabandt, 
Flandern, og Holland 37 Dele. Desudenhar han overfat 
Sakontala afKalidas, paa Tydſt. Man famenligne hørmed 
Såli tegrolls Nekrolog 1794, 2 Bind; -og Strieders heſſi⸗ 
ſche Gelehrtengeſchichte 4de 55. 

Kørt (Frants Jakob le) Peter den ſtores merkvor⸗ 
dige og fortjente Yndling, var født i Genf 1652. Hans 
Fader, fom var Kjøbmand der, fendte ham tildamborg for 
at lære Handelen, men Ynglingens Tilbsielighed til 
Soldaterſtanden bevirkede, at han i fif 14de Aar hemme— 
lig gik fil Marfeille ca traadde forſt i franſt, ſiden i hol⸗ 
landſt Tjeneſte, hvilfen han igjen forlod 7675 for at gaae 
over Ardjangeltil Moſkau. Her blev han førff Sekretair 
hos den danſke Geſandt og havde den Lykke at vinde den 
unge Car Peters Yndeft, i hvilfen han holdt fig til fin 
Død. Denne Forbindelſe var heller ikke Tilfældets eller en 
flygtig Lunes Verk. Hos begge laane Spiren til de ftore. 
og overordentlige Foretagender, ſom lidt efter Lidt udvi— 

n 
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klede ſig. Peter følte, at han behøvede en Lærer og Med⸗ 
hjelper, og Le Fort fandt fig ved fine Zalenter berettiget til 
at fljænfe fin Fyrſte den forventede Hielp. Den forſte ſto— 
re Tjenefte, Czaren havde af ham, var ved en Opſtaud af 
Strelitzerne i Aaret 1688. Le Fort hindrede Udførelfen af 
denne forræderfte Plan, ilede med et anſeeligt Korys- til 
Kloſteret, hvori Prindſen alerede var indſluttet for at myr⸗ 
des og paſſede paa ham indtil Faren var forbi. Denne vigz 
fige Tjenefte erhvervede ham — ubegrændfede Tillid, 
og Le Forts Indflydelſe vifte fig daglig, mere virkſom. 
Han organiferede Srigsvæjenet og lagde Grunden til den 
rusſiſte Marine, ſom Peter fiden bragte tilenfaa høi Grad 
af Fuldkommenhed. Hari fulgte Czaren paa hans udens 
lands Reiſe for at iæte at fjende fremmede Landes gavnlige 
Indretninger. Imidlertid faagede over åen Fremmedes 
Anſeelſe iverfyge Fornemme i Rusland i Czarens og Le 
Forts Fraværelfe en gunftig Lejlighed -til at hevne fige 
Streligerne bleve vundne for af underføtte Planen, Men 
Czaren vifte fig-med Ørnens Hurtighed og tog blodig Hevn 
over Oprørerne, Czaren, Menzikof og Le Fort hjalp med 
egen Øaand tilat henrette de Skyldige. Le Fort døde 1699 
i fit 46de Aar. Denne Yndlings geniale Talenter og hans 
Fortjenefter af Rusland ere umiskjendelige. Han havde) 
en omfattende og meget dannet Forſtaud, en ſtarp Dem— 
metraft, megen Wandsnærværelfe og utrolig Færdighed i 
at prøve dem: han vilde bruge, og ualmindelige Kundſtaber 
om det rusſiſte Riges Styrke og Svagheb, hvilke vare ham 
nødvendige til denne uhyre Coloſſes Dannelſe. I Grunden 

til hans Characteer laae Faſthed, urokkeligt Mod og Rets 
ſaffenhed; men i fin Levemaade var han udfvævende og 
befordrede derved ſandſynligviis ſin Død. — Uden Grund 
dadler man ham vel heller ikke for at have forført Czaren« 
til Utroſtab mod finGemalinde-og til mangen Uregelmæffigs 
hed i fin Eeremaade. 

Forte, ſterk (abbreveret f) betyder det høie Fore— 
"brag i Mufiten; dog maa Foredraget: af Accompagnemen—⸗ 
tet i Forte ei være faa-ftærtt ſom i Solo. ' 

Fortepiano eller Pianoforte, ef med Metal 
traadſtrenge beſat muſikalſt Slaginſtrument, fom er forſy⸗ 
net med Hamre, der bevæges ved Claves eller Zaſter fom 
ſlaae an imodStrengene. Schroder fraſSohenſtein iSachſen 
(født 1699) Organiſt i Nordhaufen, opfandt ſamme i ODres— 
den 1717. Lidt efter lidt fif det de Forbedringer, hvorved 
det erholdt den Fuldkommenhed, det nu har. Sfær udm er⸗ 
ke fig de engelſte Inſtrumenter af dette Slage ved deres 

SØE, Laſthed, de wienſte Fortepianoer af Floi-eller Taffelform 
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af Brodmann, Lauter ꝛc. ved deres Lethed, Præcifion i Ans 
flaget og ſangrige Toner, 

Fortinguerra (Nicolo) een af de bedſte italis 
enffe Digtere fra den førfte Halvpart af det 18de Xarhuns 
dred, født i Rom 1674, forenede heldigen Arioſts, Bernis 
og Taſſonis beflæatede Maneer. I hans epiſte Digt Ric— 
hardett (Ricciaderto) vilde han viſe, at Arioſt ei var uefrer⸗ 
iignelig. Den førfte Sang deraf ſtal han have begyndt og 
endt i cen Nat. Paa fine "Venners Forlangende fort— 
fatte han dette Vært og ſaaledes vorte det til 30 Sange. 
Men han tillod et at det blev tryft mens han levede og kald— 
te fig [om Forfatter Carteromaco, under hvilket Navn Digs 
tet udkom (1738) efter hans Død, fom indtraf 1735. Det— 
te Digt har fir Mavn af cen af Carl den ſtores Paladiner. 
Opfindelſen ſynes for Størftedelen aft tilhøre ham. Med 
den virkelige Hiftorie gaaer han faa vilkaarligt tilværfs, 
at han lader Richardet efter Carls Død beftige Keiſerthro— 
nen, Symmetriſk Eenhed bekymrede han fig fun lidet om. 
Gituationsftildring var ham derimod Hovedſagen. For—⸗ 
tællingens Traad fønderriver han efter Lyft og Lune gande 
Fie vilkaarlig og nytter den igjen paa famme Maade lige— 
ſom Xrioft. Men hans Fremftilling er mere comiſt endAri— 
oſts og mere ſatiriſf end Bernis og Taſſonis Værker. Spot 
over Chriſtendommens Vanhelligelſe ved det fordærvede 
Glerus var ſammes kraftigſte Salt og ſandſynlig Grun— 
den, hvorfor han var ſaa tilbageholden med det. Bouter⸗ 
weck erflærer dette Diat for det gandrigeſte og meeſt under⸗ 
holdende af alle romantiſt-comiſte Digte. 

Fortuna, hos Grækerne Tyche, Skjebnens Leder, 
var efter Heſiodus en Datter af Oceanus og efter 
Pindar en Soſter til Parcerne. Hun havde Templer i 
Corinth, Clis og &myrna, J Stalien blev. hun alerede 
tilbedet før Roms Opbyggelſe. I Antium havde bun 
ef berømt Tempel med to af hendes Billedftørrer hvile 
man adſpurgte ſom Orakler og ſom uddeelte fine Svar, ens 
ten ved Vink eller ved Lodkaſtning. Afet Tempel i Præs 
nefte blev hun faldet dea prænestina. Ogfaa i Rom havde 
hun falrige Tempier. Hun findes afbildet paa mange fore 
ſtjellige Maader, ”Sædvanlig foreftilles hun med et dobbelt 
Roer; med bet ene ſtyrede hunden gode, men det andet 
den onde Skjebnes Baad. J den fenere Tid gav man hende 
et Bind for Øinene og lod hende fiddde eller ftaae paa en 
Kugle. Sætvanlig er hun flædet fom en Matrone, "Paa 
forffjellige Gemmer finder man endnu færdeles Symboler 
T. €. en over en Globus udfpændt Cirkelz en Verdens Kug— 
Ye mellem ef Roer og et Kornax, ovenpaa ftaaer et Hjul, 
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Paa en Mynt af Keiſer Geta fidder hun med blottet Overs 
liv paa Jorden, fløtter fig med den hørre Arm paa ef Djul 
og holder i den venfire et Overflodighedshorn, der ſtager 

” paa hendes Sfjad Sit Roer ſtotter hun fnart- paa en 
Kugle; fnart paa et Hjul og fnart pan en Skibsſaabel. 
Ofte afbildes hun med Vinger, dog aldrig af Romerne, 
Thiſefterat hun havde gjennemfloiet hele Jorden og intet» 
fteds hvilet, ſtal hun endelig have nedladt fig paa det pas 
latinffe Bjerg, aflagt fine Vinger og nedſteget fra ſin Kug⸗ 
le for ſtedſe at blive i Rom. 

Forum faldtes hos Romerne everhovedet enhver 
aaben P!ads faaveli Stæderne fom paa tandet, hvorpaa 
der holdtes Marted og Ret. I Rom var Forum en prægtig 
Plads, der tillige. tjente til Spadſeregang og for fin over— 
ordentligeStørreife blev faldet Forun magnum, Ved Roms 
tiltagende Befolkning valgte man. egne Pladſe til Mars 
feber og andre til at holde Retten paa, og deres Antal bes 

løb fig filfidft til17." Det ftore romerſte Forum, ſom ſyd— 
lig begrændfedes af den palatinſte og nordveſtlig af den ca⸗ 
pitolinffe Høj og fortrinsviis kaldtes Forum, var alerete 
af Romulus beftemt til Folkets Sammenkomſter. Fars: 
quinius Priſcus lod rundt omkring anlægge bedakkede 
Gange, forat man der kunde beſtyttes imod Veirliget. 
Ved famme vare trappeformede Forhojninger, hvorfra 
man før Theatres Indretning kunde fee de Skueſpil, der 
cpførtes paa Torvet. Senere blev Forum prydet med en 
faa uhyre Mængde Statuer, der bleve-bragte derhen fra 
Græfenland, at man ſiden maatte tage en ſtor Deeljaf 
dem bort. Serdeles prægtige vare be tolv foravldte 
Statuer af de 12 gverfte Guder. Mu hedder venne fordum 
faa glimrende, med de fijønnefte Valadfer og Pragtbyg— 
ninger prydede Plads Campo Vaccino (Oreplaͤdfen) cg et 
næften øde, men befaaet med mange Nuiner af fin fordums 
Herlighed. J vort juridiſte Sprog kaldes Forum 
Domftele, hvor Sager føres; ſom og den dommende 

Ovrighed. - 

Fosſiliereller Mineralier ere alle he felvftæn= 
dige, uorganiſerede og livtøfe, ” naturlige Voſener, ſom 
tilfammen udgjøre den. faſte Maſſe af vor Klode eg hvoraf 
en ſtor Deel erholdes ved at udgraves af Jorden til Benpt— 
felfe. De beſtage af lutter ligearrete Deleog ere uden 
Livskraft og Bevægelfe. Deres Sptemt og deres Bært 
eller rigtigere deres Forsgelſe ſteer et fom hos Dyrene og 
Planterne vedAvling tller Udvidelſeſindvendig fra, men der 
ved af ligeærtede' Dele udenfra ſette fig paa hverandre og 

* 



436 j Foe 

ifølge Cohæftonsfraften danne et Heelt uden åt derved før 
regager nogen Blanding eller nogen Forandring med dem. 
Man falder denne Forbindelſesmaade en Sammenhoben 
(Aggrégatio, Iuxtapoſitio.) Efter deres Opkomſt blive diffe 
Legemer uforandrede i famme Tilſtand faalænge ei Mennes 
jfehænder virte paa dem. JITydſtlandere Ordene Fosſili— 
er og Mineralier ligebetydende; i Frankerig og flere Stæ- 
der falder man de ved Bjergværfsvæfenet erholdte og af 
Jorden gravede Legemer Mineralier, Foſſilier derimod ors 
ganiſerede Legemer , fom ved Mineralftoffes Tilkomſt ere 
blevne forandrede og forvandlede til Mineralier f. Ers 
Conchylier, Been af Fifte og. fiiirføddede Dyr, Fræe , 
Planter. 

Foetus kaldes den dyriffe Spire (Embryo) naar 
en Skikkelſe, der ligner Arten har udviklet fig deraf, 
Dette ffcer til forffjellig Tid, hos de forſtjellige Dyrear— 
ter, ligeſom Fodſelen indtræffer tidligere eller ſildigere. 
Hos Menneffer begynder det fædvanligt den zdie eller fjer» 
de Uge, i den 6te og 7de Maaned kaldes det Frugt, indtil 
den robe Maaned Barn. 

Fouché Hertug af Ofranto, Senator og Polities 
miniſter under Napoleon. ” Før Revolufionen var han 
Profeſſor i Nantes. » Han hørte til det fortræffelige In— 
ſtitut des oratoriens. Han antog Revolutionens Grunds 
Jætninger og blev” Deputeret i Nationalconventet for Neds 
re Loirtes Dep. Han var før det mefte i Conventets Ærens 
der i Nantes, Moulins og Lyon og voterede Ludvig 16des 
Død. 3 Aaret 1794 tillsd han fig nøgen Spog ved Feſtene 
til det hsieſte Veſens Fre, fom bleve Robespierre der var 
Stifter af denne nye Religion forebragte. Uagtet de. fors 
hen havde kjendt hverandre i Arras, befluttede dog Ty⸗ 
rannen paa Oieblikket at hævne fig og fandt Leilighed der— 
til tre Dage efter i Jacobinerctubben. Men den gde Ther—⸗ 
midor endte diffe Farer, og Fouché anſaaes for Deeltager 
i det lykkelige Udfald af denne Dog, fom befriede Franke— 
rig fra hiint Ubyres Ondſkab. Denne Formening beffyts 
tede ham fiden mod adffillige Klager. Nogle Aar tilbrags 
te han derpaa i Tilbageholdenhed, indtil han 1799 afløfte 
Minifteren for Directoriet Trouvé i Mailand. Lan forz 
lod fnart denne Poſt for at gaae ſom Gefandt til Haag. 
Men han, var neppe ankommen før han blev Faldet til-Pos 
litieminiſter, i hvilken Embede han ſtrax vifte fig fom en 
Fiende af Anarchiſterne. Han bidrog til den lykkelige Ud— 
fald af 1806. Brumaire. Som en Mand af Aand, 
ſtor Erfaring og Lethed iat udtrykke fig, blev ham og ét 
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Virkſomhed under den keiſerlige Regjering, og man kan et 
nægte at han fiod paa en meget paſſende Poſt. Han bes 
jad alle en Politieminifters Egenſtaber, var uden Liden» 

fab, en fiin rolig Jagtager og dybt indviet-i alle Tidsbegi⸗ 
venhederne. Hvad man fortæller om det hemmelige Politie, 
han etablerede, grændfer virkelig til der forunderlige , og 
-Tunde heller ikke opnaaes uden forhadte og trykkende For⸗ 
holdsregler. Da Politie- og Juſtitsminiſteriet forenedes 
1802 traadde Fouché den 15de Sept. i Vedligeholdelſesſe— 
natet og blev valgt til at bivaane den helvetiſte Conſultas 
Conferenſer i Paris. Men, da Politieminifteriet i Sult 
1804 igjen erholdt fin forrige Organiſation traadde Fouchéẽ 
paa nye ind i famme; den iſte Febr. 1805 fil han Wresle⸗ 
gionens røde Baand og 1809 blev han ophøret fil Hertug 
af Otranto, . I Uaret 1810 faldt han i Unaade, blev fils 
fyneladende udnævnt til Generalgouverneur i Rom, og Ge— 
neral Savary fraadde i Spidfen af Politieminiſteriet. 
Siden fog Napoleon hans Udnævnelfe tiibage, hvorpaa 
Fouchè gik til Florents og ſiden med fin Familie til Aixi 
Provence, 1814 var han franſt Gouverneur i Ilyriene 
Efter Napoleons Fald reiſte han. tilbage til Frankerig, 
tiltjendegav Kongen fin Fortrydelſe, over de revolutiong⸗— 
re Forbrydelſe, hvori han havde taget Deel og ſynes at 
have nogen Indflydelſe hos den nye Regjering. 

Fouqueé (Frederik, Baron de la Motte) Tongelig 
preusſiſt Major og Ridder af Johanniterordenen blev født 

” 1777» Dan er enSonneſon afGeneralen af ſamme Navn, der 
er bekjendt fom Frederik den ſtores Ben, og har indhøftet 
Laurbær baade ved Sværdet og Lyren. Hans reenreligioſe 
Sindelaug ſetter ham ved. Siden af Klopſtock og hans kraf— 
fig dybe meget omfattende Aand, der bevæger fig ligefaa 
frit i den frygtelige nordiffe Jisverden, ſom paa Sydens 
Enge, anvijer fam en hoi Kang blandt alle Digtere. Sin 
Ungdomsdannelſe fylder han den ſokratiſke Huͤlſen. J 
Rhinfeldttoget 1792 gjorde han Tjeneſte ſom Lieutenant 
i def preusſiſte Cavallerie. Han levede herpaa i landlig 
Rolighed for Venſtab, Kjerlighed og Muſerne, indtil 
Kongen kaldte til Vaaben; da han bragte et Companie uds 
valgte Krigere til Hæren. Han tjente forſt ſom Lieute— 
nant ved de Frivillige og fiden fom Capifain ved det bran— 
denburgſke Cuiraſſeerregiment: i Slaget ved Luͤtzen blev 
Heſten ſtudt under ham, Han deeltog derpaa i de fleſte 
Slag, var vel fyg en kort Tid, men var dog faa heldig at 
fomme med i Slaget ved Leipzig og- marfchere med til 
Rhinen, hvor Følgerne af hans Anſtrengelſe nødte ham 
til at tage fin Afffed og begive fig til fit Landgobs. 
Han fremtraadde førft fom Digter under Navnet Pelles 

Æ 
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grin og digtede meeſt iden ſpanſte Poeſies Aand. Selv 
filffaaer han åt være indviet hertil af fin Ven A. W. 
SHlegel, hvem han og har tilegnet fine dramatiſte Spil, 
hvori man ved alFiinhed i Folelſen gjenfinder hiin ſydlige 
Farveblanding. am ſtyldes oß den tydſte Overfættetfe 
af Cervantes's Numantia. J famme Periode falder Ros 
manen Aimwmin i fo Dele, hvilken Jean Paul kalder et Vark 
fuldt af glimrende Auroraſtyer, Hiftorien om den ædle 
Ridder Galmy og en Prindſeſſe af Bretagne, Stueſpil, 
1815 og Schillers Dødgshøjtid, (en Prolog 1 Forenina med 
Sophie Berhardi). Imidlertid fyntes Aanden i de gam— 
le nørdiffe Sagaer og i den gammeltydſte Digtning, bedft 
at fvare tilhans Charactcer, hvilket han har beviift i 
mange Værter med beundringsværdig Frugtbarhed. Frems 
for alt aander denne. kraftfulde Nordens Aand i hans: 
Held des Nordens i tre Stueſpil. Videre høre herhid de 

dramatiſkte Digte: Alboin, Longobarderkongen, Egin— 
hard og Emma, Teylleringen, tre Dele, hvori han fore— 
ner det Sydlige med det Nordiſte. Heltene og Heltinder— 
ne i denne Roman fremftille almindelige Characterer med 
Den meeft levende Perfonlighed og tillige er den chriſtelige 
Religions Triumph helligholdt paa en værdig Maade. 
Hans Muſe omfattede ſaavel hans egen Tid ſom forbin 
gangne Begivenheder. Herom vidne hans fedrenelandſtke 
Skueſpil, de fortræffelige Sange til Dronning Louiſe, 
hans Krigsſange, tildeels og hans Forfællinger (der ſtrei— 
fe om i den gamle og nye Tid faavelfom i Fabelverdenen). 
En ſerdeles Omtale fortjener endnu hans ømme, betyd— 
ningsfulde Eventyr, Undine, maafÉee den ſtjonneſte Perle 
af hans rige Phantaſie. Her forbigaaes den, Mængde Biz 
brag, han har leveret til Almanacher og Tidsffrifter, 
ifær hang egne, ſom: Muſerne ogAarstiderne, Almanach des 
Sagen und Legenden, og den nyeſte Damealmanach. Han 
har nylig forfattet et romantiſt Epos i Octaver, Corona 
i tre Bøger, ſom hver beſtager af 12 Sange. Dette 
Bær, fom i arioftift Form nærmer fig mere Syden, fager 
ofte fine Indledninger ſaavelſom Slutninger af Tidshiſto— 
rien; det begynder f. Cr. med Vaabenſtilſtanden i Somme— 
ren 813, " Denne Digters Lobebane, ſom beherſter alle 
Former, er endnu et fuldendt, og ved de Fremftridt, en 
faadan Aand maa gjøre, kunne vi ſtedſe love os mere af 
ham." I det Hele fan man paaftaae at Religioſitet, Ride 

deraand og Galanterie i Ordets ſtjonneſte Betydning, ere 
Glemenferne i denne Digrecaand: — Ogfaa hans aandris 
ge Gemalinde, Caroline de la Motte Fouque, ev berømt 
fom frugtbar Skribentinde. Man har,adffilige Roma— 
ner af hende, ſom: Roderich, die Frau des Falkenſtein, hvor= 
fil nu Fedore er kommen, desuden Fortællinger, Breve 
over der gvindelige Oannelſes Henſigt og Retning ſaavel⸗ 

41 
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fom en original Overfigt over den græffe Mythologie efter 
de nyefte Forſtninger idette Fag- 

Fouquier-Tinville (Antoine Quentin) et af de 
ſtrækteligſte Uhyrer, den —— Revolutien frembragte, 
var født i Heronan ved St. Quentin og i Forſtningen Pros 
cureur en Chatelet. Umaadetig Odſlen tvang ham til at 
fælge fin Poſt og fpille Banferot. Som udnævnt Eedſpvo— 
ren ved Robespierres Zribunal vafte han dennes, Opmærés 
ſomhed ved fine blodtørftige Taler og fin Lyſt til at fordem⸗ 
me, faa af Tyrannen hoidt ham fer værbig til at beftæde 
en offentlig Anklagers Embede, og Fouquier beflittede fig 
"paa at fvare filen flig Beſtytters Tillid. Schaffottet 
modtog uden Forſtiel enhver Anklaget, der havde et udmer—⸗ 
fer Navn og havde Fordring paa "almindelig Agtelſe. Us 
tallige ere de Stjendigheder, fom denne Ryggesloſe udøves 
de. " Nogle anføres her fom Ereirpler, Gamache bleg 
bragt i Forhør. Retsbetjenten Semærfede, af det ei var den 
——— „Siger Intet,“ udbrod Fouquier, 
denne er ligefaa god fom den anden,“ og ſendte ham til 
Retterſtedet. Roſſet de Fleurn havde førevet til Dumas 
29 forlangte af døe for at dele fin Families Lod, hvis Me—⸗ 
ning han deelte. Da Fouquier —— lært Brevet, ſom 
Dumas rakte ham med de Ord: „Her Ven er en Billet 
doux,“ udbrød han : den Herre fynes at have-Haftvært, 
Seg ér lykkelig at könne exrr?dere ham. Strar blev 
Fleury bragt; for Retten ſom Medſkyldig af Perfos 
ner han aldrig havde feer, fordemt ca henrettet. 
En Enke Maillet blev ført for Retten iftedet for Hertugin— 
den Maillée. Fouquier bemærkede Feiltagelſen under For— 
høret: .-,,Dig vilde vi ei dømme, ſagde Fouquier, men 

det er bet ſamme; ligefaa.godf i Dag fom i Morgen,” 
Frue af Sainte Amaranthe havde forfvaret fia met megen 
Faſthed. Iftedet for at røres ved denne Standhaftighed, 
ſom Dyden indgjød, "blev Fouquier opbragt derover og 
raabte: „Hvilket Overmaal af Frekhedz man bringe hen- 
de til Schaffottet, atJeg fan fee om hun og der til blive fin 
Characteer tro, fulde Jeg dg forfømme min Middags— 
mad derover.“ En Olding, hvis Tunge var lam, kunde et 
befvare de ' Spørgsmaal, man ajorde ham; KXovquiet, 
ſom hørte Larfagen til hans Taushed ſagde: „Sed vil et 
have hans Tunge, men hans Hoved ”” Paa ſamme Maade 
opførte han fig mod en Olding, der var — Robes⸗ 
pierreg, hans Beſkytters Heftelſe ſtandſede ei hans Bar— 
barie. Den 24 Juli 1794 ſendte ham 42 Perforer fif Doden 
og, da man gjorde ham opmæerkſom paa at Forandringen 

i Velferdscommisſionen ogſaa maatte medføre” en ansen” 
Fremgangsmaade, fvarede han ironiff: ,,Ingen Koran 
dring for os, Retfærdigheden maa ſtedſe have fin Gang.” 
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Hans Forbrydelſer fandt endelig deres Maal. Forquier 
blev arreſteret og anklaget for at have ladet henrette en 
Mengde Franffmænd under Paaſtud af en Conſpirati⸗ 
on, af han havde fordømt 80 Anklagede i 4 Timer, at han 
havde i Forveien underfærevet en Mængde Dodsdemme og 
fiden tilſat Navnene vilfaarligt. Han blev fordømt den 
7de Mai 1795 ien Alder af 48 Aar? Han vifte under For- 
høret, ſiger Rercier, en uforanderlig Aands nerverelſe. 
J Retten, hvor han havde fordømt ſaa mange Slagtofre, 
jerev han beftandig, men fom en Argus var han" gandfte 
Hie og Øre, og under Skrivningen mærfede han hvert af 
Yræfidentens,. Vidnernes, Dommernes og den offentlige 
Anklagers Ord. Imedens den ſidſte endnu ſummariſt fos 
reftillede Sagen, anftillede ham fig ſom om han fov for at 
ſynes rolig, medens et Helvede kogte i hans Indre. fans: 
ftive Blik tvang andre til uvilkaarlig at flaae Hinene ned; 
naar han ffuldefale, foldede han Panden og traf Sienbry—⸗ 
nene i Veiret ;- hans Sprog var høit, raat og truende; 
han afflog med faft Stemme fin Underſtrift og ſtjelvede ei 
for den offentlige Anklager. Da han førtes til Døden, 
trodſede hans "ande, haard ſom Steen, alle Mængdens 
Blikke, man faae ham endog fmile. Men ved Foden af 
Schaffottet fyntes han førftegang af føle Samvittigheds- 
nag, og han befteeg det fÉjelvende for at lide en Straf, der 
fynes for mild for de ſtore Forbrydelſer, han havde 
begaaget. 

Fourcroy (Antoine Francois) een af de førfte 
nyere Chemiker, var født i Paris den 15de Suni 1755, hvor 
hans Faver var Apotheker. J fit gde Aar beføgte han 
Collegium Harcourt og havde i fit 14de endt fing Studier. 
Muſikken og Digtekunſten havde meget Tiltræekkende for 
ham og han forſogte at arbeide for Theatret og havde et 
Hieblik den Idee felv at "blive Skueſpiller. eykkeligviis 
blev han afſtrekket herfra ved den ugunſtige Mobtagelfe , 
een af hans Venner fandt derved. Han vilde derpaa lære 
Handelen, men fratraadde famme igjen efter to Xar. 
Vicq. d' Azit, ſom boede hos hans Faber og levede i ben 
fortrotigfte Omgang med ham, beftemte ham til at ſtudere 
Medicinen. Den unge Fourcroy opofrede fig nu gandſte 
til Anatomiens, Chemiens, Botanikens og Naturhiſtori— 
eng Studium. Efter to Aars Forløb udaav han en Overs 
fætterfe af Ramazinis Bær fur les maladies des” artiſans, 
hoilket han ledſagede med fortræffelige. Anmærkninger 
(2776)7 3 Uaret -1780 blev han Doctor i Medicinen 
og Praſes forFacultetet, uagtetde øvrige Medlemmers Mods 
figelfe og Partiſthed. Hans Forelæsningerover Chemien for— 
ogede hans Rygte. En glimrende Indbildningstraft, en 
reen, let, ligeſaa del ſom behagelig Diction, tiltrak 
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ham en Mængde Tilhorere. Efter Maquers Død 1784 ere 
holdt han Læreftolen i Chemien ved den Botaniſke Have, og 
Aaret derpaa traadde han ſom Medlem af Videnſkabernes 
Akademſe i AnatomiensSection, hvorfra han fiden gik over 
i Chemiens, hor han mere naturligt henhørte, DaChemien 
fit en aldeles nye Skikkelſe og et nyt Syſtem omdannede 

denne Bidenikab i alle fine Dele, vare de franffe Chemiker, 
hvis Bær denne Omſtabning var, betænkte: paa en mere 
henſigtmesſig Terminologie. Reſultatet af deres fælleds 
Beftræbelfer forelagde Fourcroy Verden og vedblev aarlig 
af udgive Skrifter over Medicin, Naturhifterie og Che— 
mie. Aar 1789 blev han Valgherre for Paris og 1792 
Medlem af denne Stads Valgeollegium, hvilket udnævnte 
ham til femte Sudftitut ved Nationalconventet, hvori 
han indtraadde det følgende Aar. Han bevirtede aft man 
antog Udkaſtet til et Lovforflag om Lighed i Maal og 
Vegt. Kort derpaa blev han angivet hos Jacobinerne for 
hans Zaushed i Conventet; han retfærdiggjorde fig, men 
undgik fun med Moie Profcriptionen. Saa længe Robegs 
pierres Tyrannnie vedvarede, var Fourcroy ene beſtjefti— 
get ſaavel i Commiteen for den offentlige Underviisning 
ſom i Sedion des armes, med Arbeider, ſom havde Krige 
og Bidenffaberne fil Formaal. (Efter den tode Thermis 
dor blev han Faldet fil den nye Velferdscommiſſion, hvor 
man overdrog ham Omforgen for Artilleriet. Han orgas 
niſerede Centralſkolen for de offentlige Arbeider, hvoraf 
ſiden den polytechniſkte Skole opſtod; han lagde Grunden 
tildetre ſtore Specialſkoler i Medicinen og medvirkede til 
Normalſkolernes Indretning. Efter den 13de Vendemiai— 
re-forfod han Conventet for dt trede i de &amles Raad, 
hvori han havde Sæde i to Aar. Da han derpaa igjen 

kunde leve for fig ſelv, beſtyrede han paa nye fit Embede 
ſom Profeſſor og ſtrev fit Syftem i de chemiſte Videnſkaber i 
10 Bind. Dette Vært er det ſtjonneſte Minde ſom hidtil 
har forherliget den franſte Chemie, ” Efter den 18de Brue 
maire blev han udnævnt til Statsraad og udkaſtede em 
Plan for den offentlige Underviisning, fom med nogle Fors 
andringer blev antagen. Hans Embede ſom Generaldis 
rekteur for den offentlige Underviisning, paalagde ham 
fom Pligt i Aarene 1802 og 1804 at giennemreiſe Depp, og 
fremme Indretningen af Lyceerne. Hans Iver og Virts 
ſomhed befordrede Læreanftalternes Flor, faa meget Ti—⸗ 
derne fillode det, indtil de ved Oprettelſen af det keiſerlige 
Univerfitet naaede en højere Grad af Fuldfommenhfed, 
Han, blev fiden Rigsgreve, Commandant af EWreslegionen 
og Medlem af Stationalinftitutet. Hang raſtlos virkſom⸗ 
me, Chemie og offentlig Underviisning helligede Liv ophørte 
den 16de Det, 1809, Hans talrige Skrifter ere i mange Lære 
des Hænder, ; 
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Fourier eren GompaaniefÉriver med Underoffis 
ceerg Mang eller en Underofficier, ſom beførger Quarteer 

for det Compagnie, hvorved han Tauer, uddeler Billetter, 
førger for af Soldaterne i deres Quarterer erholde de fo— 
rejÉrevne Fornodenheder af. Verterne, uddeler Levnetss 

"midler, holder Compagniets Mønfterrulle 20. Hoffourier 
er en Underbetjent hos Hofmarſchallen, hvis Befalinger 
han ſtal udføre, Kammerfourtier kaldes den, fom bes 
ſtiller Quarteer for het reiſende Herfkab. 

Fox (Georg) født i Dreton i. Grevſtabet Leiceſter 
1624, var 19 Aar aammel, da han pludſelig troede fig be— 
geiſtret af Gud og begyndte at predike. De Lyſtigheder, 
hvorved hans Kammerater forns ſede ſia, ſyntes ham For— 
brydelſer, og, da han dadlede dem vafladelig og med mes 
gen Heftighed, forvifte de ham ac deres Selſkab. Det een⸗ 
ſomme Levnet, hvortil han nu faae fra nødfaget og den be— 
ftandige Grublen forøgede hans. Aands Eværmerie. Han 
troede af høre himmelffe Stemmer, fom befalede ham at 
ſtye Menneffene; han havde Viſioner og Henrykkelſer og 
bildte fig ind at Himlen, fom paa en fynderlig Maade vaa— 
gede over ham, havde tilkſendegivet ham Chriſtendommens 
ſandeAand eg udfendt ham til af gjøre Mennejffene beljends 
te dermed. . Kiædti Skind fra Hoved til Fødder gik ban 
fra Landsbye til Landsbye, ivrende imod Krig og Geiftligs 
hed. Hans Uvidenhed if alle mennefÉelige .Kundffaber bes 
kymrede ham ei. Skjondt man et havde tabet ham lære 
andet Haandværk end Sfomagerprofeffionen, — havde 
han dog tidligt lagt fig efter den hellige Sfrift og Conrro= > 
verjer og benyttede fine faa Kundſtaber fil at opbygge et 
nyt Religionsſyſtem. Jeſus Chriſtus, fagde ban, har af— 
ſkaffet den jodiſte Neligtons iſtedet for Jodernes ceremoni— 
elle udvortes Gudsdyrkelſe, har han ſat en aandelig og 
indvortes Dyrkelſe. Iſtedet for Tyre og Bukke ſtulle vi 
ofre vore Lidenſtaber og gve Dyden. Ved Bod, Kierlig⸗ 
hed , Retfærdighed, Veigjorenhed og Legems Piinſel 
ha: Chriſtus lært os at tilbede Gud. Derfor er Fun den 
en ſand Chriften, der temmer fine Lidenſtaber, ei tillader 
fig nogen Bagtalelfe, nogen Uretfærdighed, deler fif med 
de Fattige, tilgiver Fornermelſer, eljffer alle Menneſter 
fom fine Brødre og. hellere deer end fynder imod 
Gud. — Diſſe viſt nok fortræffelige Grundſetninger, der 
blot manglede indvortes Sammenhæng,» prædifede For 
overalt, paa offentlig Pladfe, i Vertshuſe, i Privathuſe 
Øg i Kirker. Han græd og ſukkede over Menneſkenes Blinde 
hed; han rørte, ryftede og overbeviſte: ſaaledes dannede 
han Difciple, der ligefom deres Meſter bildte fig ind umid⸗ 
delbart at være urdervifte af den hellig Aand, hvis Tem— 
pel de kaldte ſig. Provindſerne Leicefter, Nottingham og 
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Derby vare de førfte Skuepladſe for den fromme Reformas 
tor, fom hverken Fornermelſer, Fongſel eler Slag kunde 
berøve hans Jver. Antallet af hans Difciple tog til, og 
man faae fnart i hang Følge Perſoner af forſte Rang , 
Lærde af alle Slags og en Mængde af Folket. Han gav 
fine Tilhængere Navn af Lyſets Barn. Da han Engang 
biev fremtrukken for Retten i Derby , og meget eftereryk— 
keligt talte om Mødvendigheden at ſtjelve for Gud, kaldte 
gen af Dommerne ham en Skjelver (Qvueker hoilket Ravn 
hans Zilhængere fiden have faaet. Efterat For havde gif— 
tet fig, gif han med ſin Köne, ſom deelt Embedet med 
ham, i Aaret 1662 til, Amerika. England fagde han er væs 

det nok af min Sveed, ogſaa den nye Verden ſtal bades 
deri, Han fandt ogfaa ber en Mængde Zilhængere, og 
dette Held bevægede ham fil den Indbildning, at alle Ber— 
densdele endnu ei have antaget hans Syſtem, blot forde 
det var dem ubetjendt. Han ffrev i denne Indbildning 
taabelige Breve til alle Fyrſter, hvilke Fun beſparede dem 
med Foragt. Efter fin Tilbagekomſt til Engelland, fort— 
fatte han fine Beſtrebelſer og døde 16632. Abbed Plouquet 
har fuldkommen Ret, naar han ſiger: For var én uvis 
dende og ftridig Fanatiker, der i Forſtningen blot forførte 
det endnu mere uvidende Folk, Øen hvert Menneſte med— 
fødte Tilbøielighed til Nyheder og fil Fanatismus ſtaffede 
ham fiden Difciple, fom vare iftand til at foreftaae hans 
Sekt med Viisdom. Saaledes forbandt hans Lære fig 
uformærtt med Aand og Lærdom og udmærkede MennefÉsr, 
fom Wiliam Penn, Georg Keith og Robert Barchey, gave 
Qvæternes Sekt Anſeelſe ved at ſtyre bem med Klogſtab og 
Duelighed. 

For (Charles James) een af Storbrittaniens korſte 
Etatsmænd var født den 18 Jan. 1748. Han var den 2den 
Gøn af Lord Holland, jom igjen var den anden Søn af 
Sir Stephan For, form fvana fig op ved Fortjenefter og 
blandt andet friftede Chelſea-Hoſpitalet med 18000 
Pd. St., for Matrofer der vare udygtige fil Tjenefte. Fox's 
Moder Georgina Caroline varen Soſter til Hertugen af 
Richmond og nedftammede fra Carl den aben, faa han 
unde anfee fig for beflægtet med ven engelffe Kongefami— 
lie, De udmærkede Anlæg, fom tidlig vifte fig bos ham, 
føgte hans Fader tidlig at udvifle ved intellectuel Dannelse 
fe. Han vennede ham til at fige fin Mening om Gjenſtan⸗— 
dene for Underholdningen, og vift nok bidrog denne tidlige 
Vane at tænfe med Frihed og tale uforberedet, ei alene til 
at ffierpe-hans Forſtand og Dommekraft, men og til Ud⸗ 
dannelfen af hans Veltalenhed, hvorved han ſiden udmer— 
fede fig faa meget, Sadvanlig læfte Charles fin Faders 
Depefcher, fom en fidlang var Statsſekretair, og, end» 
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ſtjondt han fun varen Dreng Bal han tit have gjort træf 
fende Bemærkninger derover. Engang fagde han til fin 
Fader, at en Statsact, fom han juſt havde leſt, var for 
kraftlos, sg kaſtede den i Ilden Statsfefreteren, vanttil 
at lade ſin Søn fuldkommen Frihed tog en anden Affkrift 
og gſorde ham ef enhang en Bebreidelſe. Man fortæller 
flere Crempler paa den Eftergivenhed og Tvangleshed, 
hvormed han blev oppragen. Han beføgte Stolen i Wejts 
minſter og ſiden Clon og udmærkede fig begge Steder, 
Fie Aar gammel kappedes han med de meeſt øvede Difciple 
i latinſte Vers, ſtrev Greſk og talte Franſt naeſten med 
mere Færdighed end fit Modersmaal. Her forenedes ban 
ved tidlige Venſfabsbaand med Greverne Fitzwilliam, Lord 
Carlisle, Hertugen af Leinfter og andre udmærtede Mænd. 
Da han var 14 Aar gammel, fendtehans gader, fom nu 
var ophoiet til Lord Holland ham til Spaa hvor de-ftore 
Gummer, der vare ham beftemte til Lommepenge, vakte 
Spillernes Opmæerkſomhed paa ham. Alerede i Elon vifte 
han afgjort Hang til Forlyſtelſer og Odſlen, og begik ends 
nu mere opmuntret ved fin Faders Gavmildhed utallige 
Exceſſer og Udſpevelſer. Han var opdragen ſom Tory og 
begav fig til Univerſitetet i Orforb for at fuldføre fine Stu— 
deringer. Her vakte hans Kundſkaber og Talenter faa 
meget mere Beundring, ſom han ſyntes at opofre fin hele 
Tid paa Spil og andre Adſpredelſet. Dog blev han et 
længe her, men foretog fig en Reife gjennem Europas Hos 
vedlande; og, endſtjendt han overgav fig til alle Nydelſer 
og Grceffer, hvortil Sydens yndige Egne faa tit lokke 
Britterne i Ungdommens Ruus, erhvervede han dog en 
omfattende og dyb Kundſkab i de gjennemreifte Landes na—⸗ 
turlige Beffaffenhed,. Gæder, Kunſter, Regjeringesfor— 
mer) Love og Forfatning. Som en fuldkommen Sprades 
baſſe kom han tilbage til England. Alerede paa hans 
Reiſe var hans Odſelhed gaaet faa vidt, at ſelv hans Fa— 
der, der var vant fil at anvende fin ftore Formue til af" 
føle fin Søns Onſter, truede med, at lade hans Verler og 
Unviisninger gaae tilbage. 3 fit 20 Aar betraadde For fin 
Løbebane fom Statsmand. Flætten Midhurſt valgte ham 
til fin Repreſentant i Parlamentet, Forſt flog han fig til 
Adminiſtrationens Side, ſom i ham fandt een af fine due— 
ligſte Forfvarere, Men medens han ſaaledes med Kraft 
og Indſigt greb ind i fit Fedrenelands offentlige Anlig— 
gender, underholdt han en meget nøie Forbindelſe med aas 
grende Pengejøder, hvis Gavmildhed underſtotte den ud= 
fvævende Londoner Ungdom mod 500 Procent. Han ſelv 
ſaavelſom diſſe Hedersmend, anfaae det for vift at hang 
ældre Broder ffulde døe uden Børn. Han befandt fig juſt 
iet Spillehuus, da han fil Efterretning om fin Broder— 

ſons, den nuværende Lord Hollands Fødfelz ſpogende 
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ſagde han, der var fodt en Dreng, ſom er Forlober 
for Jedernes Forſtyrrelſe. Saaledes deelte denne 
overordentlige Mand ſit Liv mellem de alvorligſte For— 
retninger og de vildeſte Udſvevelſer. Han var tillis 
ge Commisfar ved Admiralitetet, og efterat han 
frivillig havde nedlagt denne Poft blev han Commifjar 
i Skatkammeret. Da han 1774 modfatte fig Regjeringen 
fif han fin Afſteed. Han havde fort i Forveien forenet fig 
med nogle Medlemmer af Oppofitionspartiet 3; iſer følte 
han fig hendragen fil Burke. Forgjeves havde Lord North 
gjort ham Foreftillinger og forkyndte ham ſin AffÉeed i e£ 
lakoniſt Brev, fom lød ſaaledes: „Hans Majeftæt har 
fundet for godt atudnævne nys Commiſſarier i Skatkamme— 
ret, i Liften over diffe feer Seg ei deres Navn.“ Lord 
Holland var alerede forhen død og havde teftamenteret fin 
Søn, foruden en betydelig Sum i rede Penge et prægtigt 
Landgods ved Kingsgate paa Oſtkanten af Pori , med et 
efter Modellen af Ciceros - Villa. Fornia opbygget Huus, 
Desuden var For Bogholder ved det kongelige Skatkam— 
mer for Irland. Alle diffe betydelige Midler vare i 
fort Tid udtømte. Men iftedet for af nedbøies ved de 
indfformende Ubequemmeligheder, udviklede fig nu førft hes 
le hans AandsStyrke. De dengang begyndende Stridigs 
heder med de nordamerikanſte Colonier fængfledehele hang 
Opmerkſomhed. Det Ophoiede ved Gjenfianden virkede 
faa mægtigt paa ham, af han til alles Forbaufelfe 
pludfelig traadde frem fom et gandſke andet Menneſte. 
Som forhen i alle Udfvævelfer vilde han nu glimrve i alle 
Dyder. Han forbandt fig med hine udmærtede Mænd, 
ſom talte mod den Uretfærdighed, hvormed man behandles 
de Colonierne og fiod ſnart fil Alles Forbauſelſe, ſom fore 
hen neppe havde bemærket ham, hævet ved fin Beltalenhed 
og fine Talenter i Spidſen af Oppoſitionspartiet. Han 
bragte Intet af-fin forrige vilde Leveperiode over i den nye 
uden Behagelighed i Omgang, Aabenhjertighed og Mans 
dens driftige Beſtemthed, fom er fig fin Kraft bevidſt. 
Hans Genie indfaae Miniſtrenes Feil, fom havde begyndt 
Krigen med Cologaierne. Forenet med Burke beſtreed 
han ftedfe Norths Grundfætninger; te modfatte fig paa 
det meeft afgjørende en Krig, ſom de kaldte uretfærdig og 
upolitiſt, og hvis Udfald virkelig var det klareſte Beviis 
paa Rigtigheden af deres Paaſtand. Før, fom 1780 efter 
en heftig Kamp var bleven valgt til Repræfentant for 
Weſtminſter, medvirkede kraftigen til at ende denne for 
England ulykkelige Krig. Men alerede tidligere var Lord 
North fortrængt og For veddet rodinghamffe Partie ops 
høiet til Medlem af Cabinettet og til Statsſekreteer. 
Men, da Marquien af Rockingham bør lse) og Lord 

v 
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Shelburne, fiden Marquis af Landsdown, traadde i Spib— 
fen af Forretningerue, traf For fig med fine Venner tilba= 
ge til Privatlivet. Den fhelburnffe Adminiſtration fluts - 
tede Fred med Amerika, Franferig og Holland, men var 
ei iſtand til at modſtage en ſtor politiſt Forbindelſe, der 
under Navn af Coalitionen kuldkaſtede dette Mtinifterium. 
Med Uret bebreidede man For fans Forbindelſe med Lors 
Storth, hvem han forhen havde ſtildret fom et Uhyre; 
han fortiener fnarere Roes fordi han under trykkende 
Omftændigheder.opofrede fit Had for def almindelige Bed⸗ 
fre. Hertügen af Portiand blev nu førfte Skatkammer⸗ 
gord og North og For bleve Statsfecreterer, Under denne 
anden torfe Adminiſtration bragte For den berømte oftins 
diſke Bill i Huſet, hvilken ei havde mindre fil Henfigt end 
at bringe Beſtyrelſen af det oftindiffe Compagnie i Mini» 
ſtrenes Hænder. Dette Selffab blev vigtig nok dengang 
faa flet forvaltet, at det behøvede en fuldfommen Reform. 
For og North bøde hinanden Hænderne, og Bilen gik 
igjennem i Underhuſet. Nationen endnu mere opflammet 
af Oppofitionspartiet, kom i Harme ved at fee Englands 
Magt falde i Hænderne paa et Ariſtokratie. Dette bevæs 
gede Kongen tilat tage de alvorligſte Forholdsregler for 
ei at lade Billen gaae igjennem i Overbufet: Grev Temps 
le erflærede offentlig at Korgen vilde holde den for finF:ene 
de, ſom ſtemte for den, Saaledes blev Billen forkaſtet; 
men den havde berøvet Miniſteren baade hans Regents og 
Parlamentets Zillid og medførte hans umiddelbare Fald, 
Goalitionens Magt blev brudt og det hele Miniſterium fik 
fin Afſteed og For blev Repræfentant for Flekken Tain, 
Dingwall 2c.… og fenere, fEjøndt med megen Moie Repræs 
fentant for Weftminfter, Fra denne Tid beftreed han uafe 
ladelig fin ligefaa ſtore Modſtander Pitt, der endnu næs 
ften Yngling af umaadelig Ærgjerrighed, glimrende Ta⸗ 
lenter og feirende Veltalenhed ſom forſte Minifter fatte 
Verden i Forbauſelſe ved fine Foretagender. Kun med fin 
Mations Intereſſe for Hinene blev-For ubeſtikkelig mod de 
Pengeſummer, Titler, Ærespofter, ſom Miniftrene med 
sdſel Haand udftrøgde for at naae deres Henſigter. Mere 
end Engang følte Pitt. fin Modftanders Overlægenhed. 
Da Pitt ophidfet af Preuffen vilde begynde en Krig mod 
Rusland og fiden bryde Freden med Spanien, var det For 
ſom begge Gange hindrede Krigen. Dog trættede Vitt 
tilfidft fin Modftanders Standhaftighed. Ledſaget af en 
Miſtreß Armſtead, ſom han fiden erkjendte for fin Gemal— 
inde, gjorde For en Reiſe til Frankerig, Schweitz og 
Italien. Den. franffe Revolution brød ud. Pitt og For 
billigede et Folks Beftræbelfe af bryde Deſpotiets Lenker. 
Men, da den udartede i erempelløfe Forbrydelfer og Ræds 
fler, tog begge deres fordeelagtige Meninger tilbage, Pitt 
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vilde nu Krig; Forraadede at overlade den gjærende Nas 
tion til ſin egen Skjebne. For, der fredfe blev fine Grund— 
fætninger troe maatte finde fig i at politiſt Fanatisme 
fEjeldte ham ud for en Jacobiner og Kongen uditrøg ham 
af Geheimeraadernes Lifte, Havdehanend Kraft til af 
bære denne Krenkelſe, blev han dog tilfidft træt af uophørs 
lig at præfe de klareſte Sandheder uden at høres. Han 
drog fig en tidlang ud af Forretningerne og vilde opgive 
fit Sæde i Parlamentet for fom han dengang (1797) fagde 
af opmurtre fig ved den roligere Beſtjeftigelſe med Videns 
fhaberne, Men hans Venner overtalede ham tilei gandſte af 
fratræde de offentlige Forhandlinger, og være noiet meb et 
hyppigere Ophold paa Landet. I denne landlige Roalighed, 
ſom han helligede Videnffaberne og Digtekunſten, for hvils 
Fen han ftedfe nærede en ungdommelig Varme, opkom det ;Øn- 
je hos ham af gjøre fig berømt ved et betydeligt Vært og faas 
ledes tillige undſtylde fit Afhold fra Forretninger hos Efterø 
verdenen. - Menintet Bært kunde paſſelmere til hans Kund. 
ſtaber eller være hans hele Liv vordigere end et hiſtoriſk, og 
Fæbrenelandets Hiftorielaae hamfom en Fedrenelands Ven 
og en Forfvarer af den gamle brittiſke Frihed nermeſt. Han 
funde ei mere henſigtsmeſſigt vælge nogen Epoche end den 
hvorved den engelffe Mationalfrihed fif en faſtere Beſem— 
melſe ved Wilherm af Oraniens Ihronbeftigelfe. Dog 
maatte han for af fremftille denne Revolution gaae noget 
tilbage og'i det mindſte kortelig vilje Tilſtanden under Carl 
2 og Jacob den 2. Fædrenelandets Anliggender og entidlig 
Død hindrede ham i at udføre finPlan faaledes fom han havs 
debefterit, og han var iſtand til. og vi have blot erholdt et 
Fragment, tun Begyndelſen af hvad han havde forefat 
fig at levere. (A hiftory of the early part ofthe reign of 
James the ſecond; with an introdudtory chapter 1808. Men 
dette Fragmenter ftort nok, til at vife hvor megetder er tabt 
idet Øvrige 3 fornemmelig ba For overalt fremlægaer Hue 
mes PartijÉhed i denne Afdeling af Sifrerien og overalt er 
ſimpel oglærerig,— Efter atPitt i 8Aar havde beſiddet den 
hoieſte Poſt fortod han ſamme frivillig. Addington indtog 
hans Vlads og fluttede underftøttet af For oa bang Venrer 
reden med Franferig til Amiens (ven 27 Marts 1802). 
Denne Freder haard, udbrod For, utallige Menneffer og 
utallige Summer funde været fparede og Krigen med mere 
Hæder fluttet for 6 Aar fiden, men begynder Krigen og J 
maae flufte en endnu bittrereßred.“ Hans Advarfe! var fors 
gieves. Pitt greb med øvet Haand igjen fat paa Statens 
Roer og tvang ved Fiendtlighedernes Udbrud ogfaa Spani— 
erne til at deeltage i ſamme. For kaldte denne Forholds— 
regelen characteriſtiſt Falſthed og Minifterenes Ovførfel 

ret Væv af Uretfærdighed og uklogſkab. Pitt ſaae ei Ude 
faldet af fit begyndte Verk; han døbe vi Pa For traadde 

; * 
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ſom Statsſekreteer i hans Plads. En haderfuld Fred med 
Frankerig var det ſtionne Maal, han ſtrar fattede i Hie, 
og, ſtjondt Preusſens dendang tvetydige Politik nødte til 
fiendflige Forholdsregler mod dette Rige, faa havde han 
dog alerede gjort de førfteStridt til at bevirke en almindelig 
Fred for hele Curspa. Midt i fine for Menneſteheden velgjes 
rende Beftræbelfer efterat han havde føgt at hæve alle 
Hindringer, ſom Religionen lagde i Veien for den engelſte 
og irlandſte In tereſſe, efterat han havde bevæget Over: og 
Underhuſet til af give høitidelige Erkleringer angagende 
Sſavehandélens Afſkaffelſe, døde han af Vaterſot den 13de 
Sept, 1806 om Aftenen Kl. 6i Lord Hollands fin Broder— 
føns Arme, i Palladfet Chiswick-Houſe fom tilhørte hans 
Ben, Hertugen af Devonfhire. Hans Aſte hviler ved 
Siden af Storbrittaniens Konger, Helte, Stafsmænd 
og Kunftnere. 

Fracaftoro (Girolamo) en i Italien i fin Tid 
meget berømt Lærd, var født i Verona 1483 og døde i Pas 
dua 1553. Lynilden dræble hans Moder, medens hun 
holdt ham i fine Arme. Han blev Læge og helbredede med 
Held, men uden Betaling." Han blev af Pave- Paul 3die 
anſat til ordentlig Læge ved Conciliet i Trident og mMaats 
te paa Pavens Befaling edelig bevidne, at den der- herø 
ffende Sygdom var ſmitſom for at Paul kunde flytte For— 
ſamlingen til Bologna. Filfidft levede han paaet Lands 
gods ved Verona. Man ærede ham fom een af fin Tids 
ſtorſte Philoſopher, Phyfifer og Aſtronomer. Han brugs" 
te førftet Teleſftop. Opera philof. et med. Genf 1671+ 
Blandt de nyere latinſke Digtere er han een af de fortrin— 
ligſte. Hang berømte Læredigt Syphilis fom udfom i Verona 
1530« 4, indeholder ſtjonne mythiffe Epiſoder og befynger 
førft Opdagelfen af Xmerifa. Gravina og Algarotti traf 
dét igjen frem faa at det fra 1731: 1760 blev udgivet fire 
Gange. Hans poetiffe Malerier af Vinteren,” Foraaret ; 
Uftenen og Natten høre til de førfte Forføg i den beffriven= 
de Poeſie. Hanhar og befjunget Amor og Pſyche. Ef⸗ 
ter hans Død-fatte Beroneferne ham, fom Engang Catul, 
en Marmorftøtte. Otte Fr. Mende har beffrevet hans 
Levnet (1731). ' ! 

Fractur kaldes den Skrift eller de férevne Bog⸗ 
ſtaver, der ſee ud fom trykte gothiſte Bogſtaver. J 
Bogtrykkerkunſten betyder det den brudte 92: kantede 
SR til Forfkjel for den runde eller ſchwabacher 
Skrift. 

Franc en franſk Sølvmynt omtrent det ſamme ſom 
en Livre eller Femtedelen af en Speciedaler. 3 det 

kj i 
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nyere franſke Myntvæfen deelte man diſſe Francs i Tiendes 
dele (Décimes) og Hundrededele (Centimes), 

Franciſcus eller Frants af Aſſiſt, født i AMifi i 
Umbrien Xar 1182 erholdt i Daaben Navnet Johan ; fiden 
blev han faldet Frants for fin Ferdighed i af tale det fran— 
ſte Sprog, hvilket var vigtigt for den ifalienffe Handel 
hvortil Faderen havde beſtemt ham. Han kom til Verden, 
figer Baillet med et Kors paa Skuldren og i en Stald, 
ved hvilken Omftændighed han kom til at ligne Frelſeren. 
Hans Fader heed Peter Bernard, hans Moder heed Pica. 
Begge laae deres Forretninger mereend deres Ssns Velpaa 
Hiertet. Uden færdeles laftefulde Tilbøieligheder, undlod 
ikke Frants hvis medfødte Gharacteer var blid, høflig.og 
godgjsrende af [mage Verdens forfængelige Glæder; men 
midt under diſſe fandfelige Mydelfer havde han en Drøm , 
hvori han troede at f.e en Mængde Vaaben, der vare be—⸗ 
tegnede med et Kors. Paa Sporgsmaalet for hvem de vare 
betemte lød Svaret for ham og hans Stridsmænd. Han 
fjente derpaa i Apulien, menen anden Drøm lærte ham at 
hans Krigsmend ffulde være Geiſtlige. Han forlod derpaa 
fin Faders Huus, ſolgte det Lidet, han havde, flædede fig 
i Klofterdragt og omgiordede fig met en Strikte. Hans 
Exempel fandt Efterlignere og han havbde alerede et frort 
Antal Difcipie da Pave Innocens 3die Aaret 1210 bes 
Fræftede hans Regler. Aaret derpaa erholdt den fromme 
Stifter af Benedictinerne en Kirke ei langt fra Afifi, og 
denne blev Franciffanernes eller Minoriterordenens Vugge. 
Ordenen udbredede fig fnart i Stalien, Spanien og Franz 
kerig og paa dens førfte ved Affifi 1219 holdte Forſamling 
eller Generalcapitel vare henved 5oc0 Minoriter forſamle— 
de. Kort derpaa fif den hellige Frants udvirket en Bulle 
af Pave Honorius den 3die til Fordeel for fin Orden. Ad⸗ 
ffillige af hans Difciple forlangte det Privelegium at tur— 
de præedike overalt og uden Biffoppernes Tilladelſe, men 
han fvarede dem z Lader os ſoge at vinde de Store ved Yds 
myghed (derfor erholdt Franciffanerne Navn af Mindri— 

ter, de fmaae Brodre) og Høiagtelfe og de Ringe Bed Ord 
røg Exempel; iøvrigt være det vort eiendomlige Privelegts 
um "flet intet af have. Ved denne Tid begav han fig til 
Paleæſtina og tilbsd fig for aft omvente Sultan Melehdin 
at beviſe den chriſtelige Religions Sandhed derved, af han 
ſtyrtede ſig et Baal,- men Sultanen frabad ſig dette 
& fuefpil og lot ham drage bort med Hæder... Efter fin 
Tilbagekomſt forøgede han fin Orden, der beftod afto Clage 
fer Minoriter og Clariſter, med en tredie, Fer beſtod af de 
bodgisrende af begge Kjon. Efterat have truffet denne 

Sndretning traf ban fig tilbage til et Bjerg i Apenninerne, 
Der havde (fom den hellige Legende fortæller) et Syn 
hoeri han ſtuede en forsfæfiet Seraph, gienne mboret fan 

te 
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Fødder, Hænder og høire Side. Dette var Aarſagen, 
hvorfor hele Ordenen fik Navn af den ſeraphiſte. Han 
døde to Aar efter i Aſſiſi den 4de Oct, 1226. 

Franke (Auguſt Hermann) Stifter af det halliſke 
Waiſenhuus og mange dermed forbundne Anſtalter, cen af 
de virkſomſte og mæriværdigfte Mænd i fin Tidsalder, ofte 
miskjendt ved falſt Roes og ubillig Daddel, var født 1663 
i Luͤbeck og Søn af den daværende Domſyndikus. Faderen 
blev 1666 kaldet af Ernſt den fromme ſom Suftitsraad til 
Gotha, hvorfor hans Søn paa det alerede dengang berøms 
te Gymnafium der erholdt fin forſte Dannelſe. Han vifte 
faa ſjeldne Evner af han i fit 14de Aar blev erklæret 
Moden til Akademiet fom en eximiæ ſpei juvenis, Her⸗ 
paa beføgte han Univerfiteterne i Erfurt, ; Kiel og fenere 
Leipzig oa ftuderede fornemmelig Theologie, dog ſtedſe i 
Forbindeife med de ældre og nyere Sprøg. J Aaret 1681 
promoverede han, holdt i Leipzig praitiffe Forelæsninger 
øver Bibelen, hvis fimple Lære var ham mere værd end alle 
dogmatiffe Spidsfindigheder, men blev for det frore Bifald 
han fandt faaledes forfulgt, at den berømte Thomaſius 
opfatte et ForfvarsfÉrift for ham, og Franke modtog et 
Kald til Erfurt ſom Præft, Her bleve igjen hans Præti= 
kener, der udmærfede fig meget mere ved Hjertelighed og 
varm Iver end homilitiſt Kunſtlen, faa talrigt beføgt ſelv 
af Gatholifer af man i Mainz frygtede Fare for den 
catholffe Religion ; og catholffe-Zeloter vidfte at fane Hof: 
ft til af befale Frante inden 24 Timer at rømme Staden, 
hvilet og ffedte under fede Taarer af Borgerne og de 
Børn, han faa faderlig davde taget fig af. Han erholdt 
flere Indbydelſer, men modtog den til Hale, hvor et nyt 
Univerfitet dengang oprettedes. Forſt blev han Profeſſor 
i de orientalſte Sprog og fiden i Theologien. Tillige blev 
han Præf i den med Halle nøie forbundne Forſtad Glaucha, 
hvi:fen er bleven Gædet for ale hans Stifteifer, Denne 
Menigheds ſtore Uvidenhed og Forvildelſe og mange af? 
Indbyggernes ſtore Armod gave hans Virkſomhed det førfte 
Gvindk Dette fedte ifær fra 1694. Han undervifte de 
gandſke forfømte Fattige og Børn hjemme hos fig og gav 
dem tillige fmaae Foræringer. Snart antog han øg 
et War Faderlsſe, hvis Antal fnart formerede ſig. Vel—⸗ 
tænkende underfrøttete ham med fmaae Bidrag. Daban ” 
Engang fif en Forering af7 Gylden, udbrød han: ,, Det 
er en ærlig Capital, med den tan man begynde paa neget 
Retſtaffent “ Maarman betragter hans StiftelfersOmfong, 
maa man forbaufes over en faa ringe Begyndelfe. Fra 
nu af vorte hans Anftalter for Opdragelſe og Uuderviis- 
ning med hvert Aar. Under hans Beftyrelfe oprettedes 
Skoler for alle Stender; der organiferedes en Opdragel⸗ 
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ſesanſtalt for Faderlsſe, det egentlige Waifenhuus (fom 
dog udgjør den mindſte Deel af def Hele), Man begyndte 
at bygge, og 1698 lagdes den førfte Grundſteen til alle de 
Bygninger, fom nu danne to over 800 Fod lange Gader, 
Man tager Feil, hvis man, ſtuffet af Regelmæsfigbeden , 
troer, Franke havde firar i Begyndelſen en faa ſtor Plan. 
Aldrig havde han. kunnet forudfee at Rygtet om hans from— 
me Menneſtekjerlighed fjærn og nær kunde vælte faa megen 
Deeltagelfe, af man fra alle Kanter ſendte ham Summer 
af 50, 100 og 1000 Daler, af en Dyrker af Chemien og 
Pharmacien, fom han vbeføgte paa Dødsfengen, gav ham 
Recepter til alleſſags Medicamenter, ſom fiden gjorde faa 
megen Opſigt, og hvis Salg en tidlang har indbragt en 
aarlig Sum fra 30 til 40000-Rdlr , hvoraf man alene fan 
forklare fig Muligheden af uden Regjeringens Underftøts 
telſe at indrette faa ſtore Anſtalter. Alt dette beſtyrkede 
ham naturligviis felv i hans ſterke Tro og urokkelige 
Tillid tildet guddommelige Forſyn, ifær, da det ofte traf 
fig at netop i det. Dieblik, da ingen Sfilling var forhaan— 
den fil af betale de ventende Arbeidere, ankom det Nod— 
vendige øg offe endnu en ſtorre Sum med Poften fra bes 
kjendte og ubefjendte Verfoner. Han faae deri Guds Vink 
øgat han havde beſtemt ham tilet Redſtab for at udføre 
Meget og Stort. Man har derfor med Ret betragtet 
hans Gtiftelfer fom et Vært af Iro og Kjerlighed og der— 
for over cen af Hovedindgangene for flere Aar fiden fat 
følgende Indſkrift: 

„Fremdling was Du erblickt, hat Glaub' und Lies 
be vollendet, 

Ehre des Stiftenden Geiſt, glaubend und liebend 
wie Er.“ 

(5: Fremmede, hvad Du her-ffuer, har Tro og 
Rjerlighed fuldført, ær Stifterens Aand, i Troſog Kier— 
lighed fom han . 

Hvad der ifær lettede ham alt herved, var hans førfte 
Medarbeideres overordentlige og dog faa uegennyttige. 
Jver. . De forlangte ei mere end de førfte Nodvendigheder 
øg udrettede derfor mere end riatlønrede Mænd andre 
Steder, hvilfe denne Aand var fremmed. Da han ved 
alle fine Foretagender gif ud fra "Religionen og anfaae 
practiſt Fromhed for Hovedfagen i al Opdragelſe og Un— 
der viisning, og tillige var af ſtrenge Sæder og. en Fiende 
af verdslige Fornøielfer, faa føgte man af ajøre denne 
Fænfemaade foragtelig under Navn af Pietismus. am 
felv træffer vift nok ei Bebreidelſen af et tomt Skin. Men 
af der blandt håns Diſcipler gaves mange, ſom vare det 



502 Fra 

mere i Ord og Gebarder end i Aand, at de overdrevne An⸗ 
bagtsøvelfer ſom fordum herſkede i de franfiffe Anſtalter, 
kunne hos mange fnarere have bevirket Mishag end Til— 
bøielighed til Gudsfrygt, kan ei nægtes og man har og fis 
ben fjernet fig mere herfra. Selv var han frie for al hy 
kelſt Fromhed ; en munter, aaben venlig Mand ; ædel og 
jevn i fine Gæder, indſigtsfuld, faft og mild fom Ungdoms 
mens Opdrager. Derhos var han i høi Grad arbeidſom, 
punktlig i fine akademiſte Forelæsninger, fom i fine Præz 
Tener, faavel da han var i Glaucha, ſom da han fiden blev 
forflyttet til Ulrichskirken Halle. Ved hans Rygtes Fils 
tagen formeredes og hansForretninger, ifær havde ban ſtor 
Correſpondence og modtog mange Beføg, faa han tit fun 
efter Aftensmaden kunde aive fig af med litteraire Arbei— 
der, hvis Indtégt han altid beſtemte til velgjørende Gens 
figter. De flefte af hans Skrifter ere tydſte og af aſcetiſk 
Indhold, Tidligere havde han og udgivet adffillige paa 
Latin, fom han overhovedet var meget øvet ide gamle og 
nye Sprog. J Aarene 1727 bukkede han under for fine 
mangeaarige Anſtrengelſer. Han døde den 8 Juni 64 
Aar gammel og efterlod Directionen af fine Indretninger 
til fin Svigerføn Joh. Anaſt Freylinghauſen og hans enes 
ſte Søn Gotti. Aug. — Frankes Stiftelfer pleiede man 
forhen alle af indbegribe under Navnet det halliſte Wai— 
ſenhuus, fordi alt gif ud fra en Indretning. for faderløfe 
Børn. Men dette er netop den mindſte Deel af det Hele 
og der gives i mere indſtrenket Forſtand mange me— 
get ftørre Waifenhufe: - men hvis man regner alt hvad 
der ſtager i Forbindelſe med det halliſte, har det unæge 
telig den ftørfte Omfang... Følgende ere de fornemfte In— 
ftituter. 1) Det egentlige Waiſenhuus. Deri ere fiden 
Stiftelfen nær ved 4500 opdragne uden Betaling, af diſſe 
vare almindeligt 3 af Mandkjonnet og % afAvindefjønnet, 
De førfte blive almindeligt Kunſtnere og Haandværkere, 
Fortrinlige Hoveder beſtemmes til Studeringer og blive i 
Anſtalten indtil degaage til Univerſitetet. Det hoieſte Antal, 
der paa Engang blev opdraget var 200. De meget fors 
mindfiede Indfomfter have nu reduceret den til 100. 2) 
der kongelige Pædagogium, Opdragelſesanſtalt for unge 
Menneffer af de midlere og højere Stender. Siden Stif— 

telſen (1696) ere deri dannede 2790. 3) den latinſte Skole 
exiſterer ſiden 697 ſom et lærd Inſtitut i 9 — 10 Claffer 
for mindre Bemidlede, Den har Penſionairer (forben 
efte til 4 a 500) og Frequentere fra Staden og har ſtedſe 
vedligeholdt fif gode Rygte for grundig Underviisning, 
ifær i de gamle Sprog. Siden 1809 ere de to Stadsgym— 
nafier, der vare i ſterk Aftagen, under Mavn af den hallifke " 
Hovedſkole i Waiſenhuſet forenede hermed; den deler fig 
nu i en latinſt og en Realſkole. 4) de tydſte eller Borger— 
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oler. Oprindeligen ftiftedes en Drenge og en Pigeſkole, 
ſom faae inden Waifenhufets, Diftritt og hvoraf hver 
lidt efter lidt vorte til 10 a 12 Claſer. J Begge unders 
viftes ofte 150 Børn af Staden og Forftæderne. Her⸗ 
til form fiden to Biſtoler i Glaucha for dem, fom boede paa 
den Kant. For nærværende Tid beſtaagae de tydſte Borger— 
fÉoler af 4 Afdelinger, hvoraf to ere for Drenae og Viger, 
der betale nogle Skolepenge, to for gandffe Fattige ſom 
Frifk.ler. I Underviisningen tages Henſyn paa Middel—⸗ 
ftandens og de nedre Folkeklaſſers Nodvendigheder.  Føvs 
"tigt funne diſſe Indretninger fillige betragtes ſom Semis 
narier for Lærere, der her øve fig og lære Methode og blis 
ve ſaaledes dueligere til at lere i andre Kredfe, Det er 
en betydelig Fordeel for de ved Univerfitetet i Palle Stude— 
rende. 5) fom et Anner til de frankiſte Stiftelfer tan 
man endnu betragte bet canſteinſte Bibelanſtalt. Den 
blev. ftiftet af Baron C. H. Canftein, een af Frankes fors 
trolige Venner og tog fin Begyndelſe 1712. Henſigten var 
ved franende Former af hele Bibelen i forſtjellige Forma— 
fer, hvorved Sætningen fparedes ved hver nye Udgave, at 

"gjøre Prifen yderſt let og faaledes befordre Bibelens Salg. 
Denne Henſigt er og spnaaet i en ſaadan Grad af der ale— 
rede ere folgte over 2 Mil. hele Bibler og I Mill. nye Te- 
ſtamenter. Directørerne for de frantiffe Stifrelfer ere 
ogſaa Forftandere for denne Anſtalt, dog har Waifenhufet 
Intet af Indkomſterne, fom alene anvendes for Bibelanz 
ſtalten. I øvrigt høre endnu til Waiſenhuſets Beſiddel— 
fe ef ſtort Bibliothek i en egen Byaning og et Naruralie- 
og Kunſtkammer af mindre Betydenhed. Hvad endelig 
Vedligeholdelſeskilderne til diffe meget omfattende Stif— 
telfer angaaer, ere følgende de vigtigfte. 1)J Grundeien— 
bomme: ef Meierie, Riddergodſet Reideburg, Berga i det 
Schwarzburgſte, adſtillige betydelige Haver og det cans 
ſteinſte Arvehuus i Berlin, 2) De Medicamenter, -tils 
deels Arcana, fom i den ældre Tid vare Hovedindtægtsfils 
der, der dog nu meget er aftaget. 3). Apothekerne og 4) 
Boghandlingen, fom fra en meget ringeBegynderſe er voret 

til een af den betydeligfte i Tydſſktland. En Candidat Che 
lers begyndte med Trykningen af een af Frankes Præbdifes 
ner og ved hans Virkſomhed vorte den frem. Den eier et 
eget Trykkerie og har fornemmelig leveret videnffabelige, 
afcetijke og Skolebsger f. Er. næften alle claſſiſkte Autores, 

til en meaet tinge Priis og fat fig i Forbindelſe med hele 
Ind: og Udlandet. Det rene Overffud afgives aarlig tit 
Hovedcaſſen og anvendes til de Faderløfes Underholdning 
og Skolers Vedligeholdelſe. 5) Skole- og Penſionspenge: 
6) fongelig Underſtottelſe. Den nu regjerende Konge af 
Preuſſen var den forſte, der kom de aftagende Indkomſter 
til Hielp ved et Tilſtudz 7) milde Gaver, Diſſe vare fordum 
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meget betydelige. Men ſiden Waiſenhuſet er kommet iKye 
for ſtore Rigdomme, have de næften gandſke ophørt, Sjels 
den ev det nu længer Tilfældet af taknemmelige Difciple 
teftamentere Legater fil Stiftelſen, hvilket før ofte var 
Tilfæeldet. 

Franker er det Navn, ſom Øfterlænderne tillægge 
alle chriſtelige Curopæer formodentlig fordi'i Korstogenes 
Tid de FranfÉe-ifær bleve befiendte, hvorfor deres Navn der 
har vedligeholdt fig. — Franker varog et afde mærs 
Yeligfte tydſte Folkeſſag. De forekomme førft i den tydſte 
Hiftorje 238 efter Chr, og boede imellem Nederrhin og Wes 
ſer, ftreifede og undertiden over Weſer og indtil Elben. 
Degjorde alerede i det 4de Aarhundred adffillige Indfald 
i Gallien men det lykkedes dem endnu ſikke at erholde fafte 
Boliger der, I Begyndelfen af det ste Aarhundred trængs 
tede for Alvor ind i det belgiffe Gallien (fee Frankerig). 
Af den ſtore Landſtrekning, fom de fenere fratoge Alleman— 
nerne ved Rhinen opkom en nye Provinds under Navn af 
det rhinſte Franken (Francia rhinana). Det nuværende 
Franken tilhørte dengang flet ikke Frankerne, men var en 
Deel af Thyringen og det er endnu tvivlſomt, hvorledes 
det nuværende Franken er bleven ſtildt fra Thyringen. 3 
Det cde Aarhundred finde vi Franken ſom Hertugdom, 
hovilket gif ind ved den hohenſtaufiſte Families Undergang» 

Frankfurt. Ved Lunevillerfreden bleve de flefte 
geiſtlige Fyrſtendommer ſekalariſerede, dog reddede Chur— 
fyrſten af Mainz, ſom Rigets Erkekantsler fin politiſte 
Vigtighed. Vel opløftes den egentlige Churſtat Mainz, 
men den erkebiſpelige Stol blev overført til Regensburg 
og Churfyrſten kaldtes Rigserkekantsler og varTydſtlands 
Primas. Hans Stater beftode af Fyrſtendommerne Re— 
gensburg og Aſchaffenburg og Grevſkabet Wetzlar. Regen: 
burg var Sedet i de nye Erkebiſpedomme; Erkekantsle— 
ren førte Directorium i Churfyrſteraadet og havde den 7de 
og tozden Stemme. Da det tydſte Rige opløftes og Rhin= 
forbundet traadde i dets Sted ophørte Churværdighederne, 
Churerkekantsleren blev Primas af det rhinffe Forbund 
cg fit fit Diſtrikt udvidet ved Staden Frankfurt og adſkil— 
lige fmaae Fyrſtendommer. Freden til Wien gjorde en 
Korandring i Rigserkekantslerens Stilling. Hans Lande ” 
wdvidedes og han blev verdslig Fyrfte under Navn af Stor— 
hertug af Frankfurt. Det nye Storhertugdom beftod af 
de forrige primatiſte Stater (med Undtagelſe af det til 
Bayern aftraadde Fyrſtendomme Regensburg) famt Fyr: 
ftåéndømmerne Hanau og Fulda. Dets Areal udgjorde 96 
ra Smile med 302,092- Indb. og var inddeelt i 4 Depp. 
Ved de Allieredes Fremgang opløftes Storhertugdømmet 
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Frankfurt. Churfyrſten af Heſſen fif hvad der forhen havs 
de tilhørt, ham, Aſchaffenburg faldt til Baiern , og 
Staden Frankfurt blev en fri Rigsftad. 

Frankfurt am Main, en' berømt fordums 
Rigsſtad ved de frankiſte Grændfer i Wetterau, deles af 
Floden Main i to ved Mainbroen fammenhængende Des 
le, af hvilfe den ſtorre heder Frankfurt ; den mindre 
Sachſenhauſen. Frankfurt er ingen egentlig Faäſt— 
ning, men dog ſikkret mod Overrumpling ved Mure og 
Volde og en bred med Vand fyldt Grav, Folfemængden 
betøber fig til 43000, 7000 Jøder uberegnede, fom boe i 
en egen Gade. Frankfurt er en betydelig Handelsſtad og 

der holdes aarlig to Meſſer, hvoraf den ene indtræffer ved 
Paaſtke den anden i Auguſt og Sept. Keiſervalget og Keis 
ferfroningen (hvilfen efter den gyldne. Bulle egentlig ſtul— 
de holdes i Aachen) droge en ſtor Mængde Menneſter til 
Frankfurt. Den meeft levende Beſtrivelſe heraf faavel— 
fom af Frankfurts blomſtrende Tilftand ijåen ſidſte Halv— 
deel af det forrige Aarhundred finder man i Goͤthes Selv⸗ 
biograpbie (aus meinem Leben 1frer Theil). Frankfurt 
var nemlig Goͤthes Fodeſtad. Raadhuſet, ſom ved Kei» 
ferfroninaen var færdeles vigtigt, kaldes der Roͤmer. 
Med Henfyn til Culturen har Frankfurt en fortrinlig 
Mang blandt Tydſtlands Steder; et Fortrin, der ifær 
ſtyldes de der boende Reformeerte, ſom ogfaa 1554 erholdt 
en Kirke der, hvilken dog blev dem fratagen 1561, fra 
hvilfen Tid de have holdt deres Gudsetjenefte i den hanau— 
fie Naboflæbie Bockenheim. J Nabolauget af Frankfurt 
findes Valpladſen ved Landsbyen Bergen, hvor de Zranfte 
vandt et Slag 1759, den ffjønne Stad Hanau, bet berøms 
te Vilhelmsbad, faavelfom Badene Wisbaden, Schwal—⸗ 
bach og Schlangenbad. To Gange i Revolutionskrigen 
blev Frankfurt beſat af de Franſte. Forſte Gang drog 
General Neuwinger ved Cuſtines hurtige Fremtrængen t 
Tydſkland ind i Frankfurt den 22de Oct. 1792, men, da 
Cuſtine traf fig tilbage og efterlod fun en ſpag Beſat— 
ning i Frankfurt, faa blev Staden igjen tagen den aben 
Dec, af Oſterrigerne og Preuſſerne. Anden Gang rykkede 
de Franſke i Sommeren 1796 den 160de Juli i Frankfurt, 
efterat J Fourdan forgjeves havde opfordret Raodet, ſom 
ſtod i den øfterrigffe Befætnings Magt til Overgave og 180 
Huſe vare blevne et Rov for Flammerne. Den gunftigeVens 
ding, Krigen i Tydſtland tog for Oſterrigerne, tvang de 
FranfÉe igjen. til at rømme Staden Natten mellem den 7de 
og 8de Sept, Ved Rhinforbundets Oprettelfe blev Frank— 
furt overladt til Fyrſt Primas, og fiden blev den Hos 
vedſtaden i Storhertugdømmet Frankfurt, Den fulde 
tillige være Sædet for Rhinforbundets Forſamlinger. 
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Den iſte Nov, 1813 rykkede de allierede Hære efter Slaget 
ved Hanau ind i Frankfurt, fom "igjen er bleven erflæs 
tet foren Friſtad, hvor for nærværende Tid Rigsdagen 
holdes. 

Frankfurt ander Oder, en betydelig Hans 
delsſtad i Mittelmark Brandenburg, har : 2000 Indb. deels 
reformerte, deels lutherſte. Deuſer befæftet efter gam— 
mel Maade. Der holdes aarlig 3 Meſſer ved Reminifcere, 
Margarethe og Martini 3 Staden har og alene Skibsfart 
paa Oderen indtil Breslau. — Seeværdigtf er Monumentet 
øver den berømte Kleiſt, ſom Frimurerlogen fatte ham, 
Monumentet over Leopold af Defau,”og i Nabolauget er 
Valpladſen ved Kunnersdorf. Univerfitetet er 1810 forlagt 
til Breslau. ; 

Franklin (Benjamin) var født i Boſton 1706 
17de Januari af ubemidlede Forældre. Saa gjerne Fade— 
ren, der lagde Mærke tilDrengens Evner, havde opofret 
ham til de theologiſte Studier, maatte han dog igjen op— 
give denne Plan af Mangel paa de nødvendige Midler, 
thi han var dengang ei iftand fil af underholde fin Familie 
ved fin Profeffion, Farveriet, hvorfor han havde ombyts 
tet famme med Lyfeftøberie og Sæbefyderie. Bed dette 
Arbeide maatte Gønnen hjelpe ham ; denne føgte at hol 
de fig fÉadesløs ved dette ham modbydelige Arbeide, -ved i 
fine ledige Timer at tilfredeftille fin Lyft at læfe, Rigtig 
nok funde han ei faae fat paa andre Bøger, - ent de faa 
meeſt theologiſte og aſcetiſte, ſom han fandt i fin Faders 
Bibliothek. Dog vare og Plutarchs Levnetsbeſtrivelſer 
og de Foe om Projecter deriblandt. Af den fidfte øfte 
Franklin Ideer, fom efter hans egen Angivelſe havde vigs 
tig Indflydelſe paa hans Liv. Saaledes naaede han fit 
12 Uar og beftemte fig nu til at lære Bogtrykkerkunſten 
hos fin fra England tilbagekomne Broder Jacob. Han 
gjorde hurtige Fremfridt ; fine Fritimer og ſelv en Deel 
af Natten, anvendte han paa Læsning, hvorved en velvils 
lig Kjøbmand Mathiew Adam var ham behjelpelig med 
Bøger, Et Skrift af Tryon, hvori den vegetabiliffe Spis 
fe anbefaleg, bragte ham til den Beſſutning at forføge 
denne Dieet. Medens de andre Arbeidere forlode Trykke— 
riet forat gaae til Middagsmaden, tilberedede han fit 
frugale Maaltid felv og ſparede derved baade Penge og 
Tide, fom han kunde anvente paa Læsning. fan lefte 
dengang Lockes Forføg , Zenophons Markvardigheder, 
Shaftesburys og Collins Sfrifter. Endnu tidligere havs 
de den unge Franklin forføgt fig i egne Productioner. 
Han havde forfærdiget to Ballader paa den Tids Begiven— 
heder, hvilke han felv bar omkring til Salg, Det Bifald 
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de erholdt, vilde bevæget ham til flere Arbeider af ſamme 
Slags, hvis ei hans Fader havde gjort ham opmærffom 
paa at alle Verfemagere vare fattige, Men, da hans 
Broder i Aaret 1720 ellev 1721 paatog fig en Tidende, hvor 
ogſaa indrykkedes underholdende Afhandlinger, opvaagnede 
hans Forfatterlyſt igjen; han Ærev et Stykke med forftilt 
Haand, lagde det ved Døren af Trykkeriet og havde den 
Glæde at fee det optaget. Han vedblev dermed nogen Tid 
og gav fig endelig tilkſende. Uenigheder, han fom i med 
fin Broder bevægede ham til at forlade Boſton og gaae til 
My Vort og derfra fil Philadelphia. Her fandt han Ars 
beid, gjorde nogle behagelige Bekjendtſtaber og fortfatte 
fine Studeringer med Iver. Provindſens Gouverneur 
William Keith, der havde fattet de fordeelagtigſte Tanker 
om Ynglingen ved Lesningen af eet af hans Breve,  op-z 
muntrede ham til at anlægge et eget Trykkerie og tilbød 
fig at forftrætfe ham med 100 Pd. for felv at kjobe fig det 
nødvendige Apparat i England. Franklin nølede ei med 
at reife derhen, efterat han førft havde forlovet fig med 
Mig Read fin Verts Datter, med fandt fig ved fin Ankomſt 
til E gland ſkuffet i alt fit Haab, Hans ikke ringe Forlæs 
genhed forøgedes endnu mere derved af han: øgfaa maatte 
ernære et ungt Menneffe, han havde taget med fig, ved 
Ravn Ralph. Begge overgave fig fil et temmelig uordente 
lig Liv. Franklin arbejdede ved denne Tid paa Wollaftons 
BVærf om den naturlige Religion; et Skrift han udgav i 
denne Anledning, bragte ham f nærmere Forbindelſe med 
nogle engelſke Lærde, Han blev 18 Maaneder i London 
og vendte 1726 tilbage til Philadelphia. Underveis gjorde 
han Bekjendtſtab med en Kjøbmand, ſom heed Denham 
og blev hans Bogholder. Dog fertfatte han tillige bes. 
ſtandig fine Studeringer ftiftede oafaa et litterairt Sel— 

» fab af unge Menneſker under Navnet Junta, hvilket for— 
ſamlede fig ugentlig og anftillede Underſogelſer over Mos 
val, Politik og Phyſik c. Endelig oprettede han et eget 
Bogtrykkerie i Compagnie med Meredith, ſom foreftrafte 
Capitalen, men trak fig fnart tilbage igjen. Franklin 
fortſatte Verket alene, underſtottet af nøgle Venner. 
Ved henne Tid fremtraadde han førft fom politiſk Skri— 
bent og fandt det meeft udeelte Bifald, Hang ovenomtale 
fe Brud, MiB Read, havde giftet fig under hans Ophold 
i London, da hun faae fig meget koldt behandlet af ham, 
men levede i et ulykkeligt Wgteſkab. Franklin ilede at 
gjøre fin Uret god igjen, . tilbød hende fin Haand efterat 
hun var ſtildt fra fin Mand og ægtede hende 1730. Imid— 
lertid drev han fine Forretninger, fom han havde udvidet 
ved en Papiirshandel meget heldigt, herved tiltog den Ag— 
telfe man havde for ham. Hans penfylvanifÉe Tidende og 
hang aarlige Almanach vifer hans ſjeidne Indſigter. Ga 
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Folge deraf var aft man paalagde ham 1743 at gjøre et 
nøiere Udkaſt til et philoſophiſt Selſtab for Amerika. 
Franklin begyndte paa denne Tid at beſtjeftige fig med 
Electriciteten, og det heldigſte Udfald Eronede hans Bes 
ſtrebelſer. Opfindelſen af Tordenlederen (1749) gjorde 
hans Navn) befjendt over hele Europa. Univerſitetet i 
Orford creerede ham 1762 til Doctor juris. Imidlertid 
fik de nordamerikanſte Goloniers politifte Forhold en ſtedſe 
høiere Intereſſe zde amerikanſte Patrioter og Tilhengerne 
af det engelſke Minifterium dannede fig ſtedſe mere til to 
modſatte Partier, og begge beftræbte fig for at vinde en 
Mand, hvis Indfigter og Indflydelfe lovede dem den ſtor⸗ 
ſte Fordeel. Bed denne Tid havde Franklin gjort en Reis 
fe til London og blev efter fin Tilbagekomſt General-Poſt⸗ 
meſter for. alle engelſt-amerikanſke Golonier; men denne med 
anſeelige Indkomſter forbundne Poſtkunde ei: beſtikke ham 
tilat handle mod ſit Fedrenelands Fordeel eller imod Sand— 
heden. Thida ved de tiltagende Uroligheder i Colonier— 
ne, Underhuſet i London indkaldte alle Provindſernes 
Agentere for fine Skranker for af underføge Befværingere 
ne, anfom og Franklin (1767) fom Agent for Penfylvanis 
en, falede med ligeſaa megen Frimodighed ſom politiſtk 
Viisdom for ven retfærdige Sag og overfendte fine Landss 
mænd opmuntrende Girivelfer, ſom allevegne vakte En— 
thuſiasmus. Hoffet vifte ham fit Mishag derover ved at 
afjætte ham fra finPoft, og Franklin var i Fare for aft blive 
heftet. Han vendte derfor 1775 tilbage til Phitedelphia, 
Hvor Congreſſen var forfamlet. Ci tilfreds med at lede 
den foreftaaende Criſis ved Ernftig Medvirkning filet lyk⸗ 

keligt Udfald, paatog han fig i fit zide Aar (1776) at 
gaae ſom Underhandler til Frankerig. I Førftningen boe⸗ 
de han gandſte ſtille i Paſſy, en Landsbye imellem Verſail— 
les og Paris og negocierede hemmeligt, men da Ludvig 16de 
1778 efter Slaget ved Stratoga havde erkjendt de nordas 
merikanſke Coloniers Uafhængighed, vifte den fimple, Æres 
frygt bydende Olding fig fom fit Fedrenelands befuldmægs 
tigede Minifter ved det glimrende Hof i Verſailles og blev 
Gjenftand for almindelig Agtelſe. Da han endelig den 
20 Jan. 1783 havde undertegnet Freden i Paris med de ens 
gelffe Commisſſarier og derved ſikkret ſit Fedreneland Ua f» 
hængighed vendte han tilbage fil Philadelphia, hvor alt 
kappedes om at give ham Beviſer paa Agtelſe og Taknem— 
melighed. Han beflædede endnu trods fin høie Alder 
Præfidentpoften i Penſylvaniens Aſſembly og døde den 17de 

Apr, 1790. Foruden de anførte ſtore Fortjeneſter af hang 
Fedreneland, har han ſtiftet fig et evigt Minde ved mange 
nyitige og velgjørende Indretninger. J øvrigt ſtylder 

Phyſiken ham mangen vigtig Opdagelſe. Ci alene Tors 
denlederens Opfindelfeer hang Verk; han har. og forſt 

i 
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forklaret Nordlyſets Natur, og opfandt den electriffe Dras 
ge. Han opfandt en egen Spareovn og gjorde Harmoni— 
ca fuldtomnere, for hvis Opfinder han faljfelig udgives. 

Nationalforſamligen anlagdepaa Mirabeaus Forflag tre 
Dages Sorg for ham, Franklin fan regnes blandt fit 
Aarhundreds mærfværdigfte Mend. Med rolig Klarhed 
giennemſtuede hans ſtarpſindige Aand Livets. Forhold i det 
Store fom idet Smaa, uden nogenfinde at glide fra Sand⸗ 
hedens Vei, og hans ædle Hjerte omfattede Menneſtehe— 
dens Vel. Uden at gage indien ufrugtbar Speculatiung 
Labyrinth, havde han dannet fig et Syſtem af Levnets⸗ 
viisdom, der ſtedſe vil være anvendelig, Uovertreffelig 
var han i den Kunſt at udvifle Moralens Lerdomme og 
anvende dem. Man fan ei læfe noget Sfjønnere i dette 
Slags end den gamle Henriks Ordſprog eller sen gøde Ri—⸗ 
chards Viisdom, ſom ved Inåflædning og Indhold ere 
Mønftre paa fand Popularitet, En fuldftændig Samling 
af hans Skrifter ventes af hans Senneſon William Temp— 

| le Franklin, der er i Befiddelfe af hans ſamtlige Saandfri fa 
"ter. D'Alembert modtog Tordenlederens Ovfinder og Fæs 

drenelandets Befrier "ved hans. Optagelfe i det frantte 
Akademie med det lige faa ffjønne ſom fande Hemiſtich: 

Eripuit coelo fulmen, ſceptrumque Tyrannis (fan 
frarev Himlen Lynilden og Tyrannerne Scepteret). Den 
Gravfrift Franklin felv fatte fig fortjener at anføres for 
fin Celebritet; den lyder ſaaledes: 

The body 
of 

Benjamin Franklin, Printer 
(like che cover of am old Book 

its Contents torn out 
and ftript of its lettering and golding) 

lies food for worms : 
Yet the work itself fhall not be loft, 

For it will (ås he believed) appear once møre 
in & new 

and more beautiful edition 
corrected and amended 

y 
the author, 

ad: Her ligger Bogtrykkeren Benjamin Franklins £es 
geme (lig: Bindet afen gammel Bog, hvoraf Indholdet æ 
udtaget og fom er berøvet fin Titel og Forgyldning) 
en Føde for Orme: dog vil Værket felv ei tabes, men 
Cfom han froer) Engang udkomme i en nye og ſtjsnne⸗ 
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re Adgave, giennemſeet og forbedret af Forfattes 
ten, 

Franfrig eler Franterig. I. Hiftos 
Pie .o0g Forfatning sd EDEL Or 1.eg 
Ci et Folk, men en Confoederation af flere Nationer gave 
fig Navnet Franter (frie) da det lykkedes dem at overs 
vinde Longobarderne deres beftandige Fiender, — Dette 
Folkeforbund havde udbredet fig fra Mundingen af Lahn 
langs Rhinen og deftod af Chaucer, Sigambrer, Attuaris 
er, Bructerer, Chamaver og Catter. Deres Tog brag— 
te dem og fil Gallien, hvor Romerne herſtede. De trængs 
te endog over Pyrenæerne og bragte uhyre Bytte tilbage 
med fig: Under de romerſke Keifere Gordian, Maximian , 
Poſthumius, Conſtantius og Julian fpillede de med afvers 
lende Lykke en Molle i hiin Tids Folkehiſtorie ſnart i Gallis 
en, ſnart paa den bataviſke Øe, ſnart i Brittanien, hvor 
de i Forening med Sachſerne underſtoöttede Oprørerne Cas 
rauſius. Sfærudmærtede fig iblandt dem de faa kaldte 
Salier, Beboerne af Egnen ved Saale, med hvilfe Keifer 
Julian fom i en haard Kamp, da de vare trengte frem til 
Schelde. De bleve endelig i det 4de Aarhundred ligefag 
frygtelige i den veſtlige Deel af det romerſte Rige ſom Go— 
therne vare i den sſtlige og havde alerede fat fig faft i det 
belgiffe Gallien og ved Somme, da Chlodevig i Slaget 
ved Soiſſons (Auguſta Sueſſonum) fom han vandt 486 over 
Syagrius gjorde Ende paa def romerſte Øerredømme i 
Gallien; han vendte derpaa fine Vaaben mød det thyrings 
fie Rige og paalagde Thyringen en Tribut. Ti Aar efter 
jeirede han over Alemannerne ved Zuͤlpich, underkaſtede 
fig Britterne i Armorika og Veſtgotherne i Agitanien. 
Frankernes forffjellige Folkeſtammer havde endnu forſtjelli— 
ge Fyrſter; men Chlodevig fordrev dem alle med Magt, 
jine Fættre ryddede han af Veien ved Lift og Snigmord og 
gjorde fig til Eneherre i det Land, ſom alerede fra det fjer— 
de Aarhundred kaldtes Francia, I Rheims paafatte han 
fig Kongekronen, efterat han alerede 496 havde ladet fig 
døbe i Rheimsmed en ftor Deel af Folket Rog lagde Grun— 
den til en Herſkerſtamme, der under Navn af Merovinger 
(kaldte faaledes af Chloödevigs Onkel Meroveus) regjerede 
Frankerig med en Deel af TydfÉland til 751. Chlodevigs 
fire Sønner deelte Riget i Auſtraſien og Neuſtrien eller det 
øftlige og veſtlige Monarkie og det fidfte iglen i fre Dele. 
Denne Taavelfom flere paafølgende Delinger vakte blodige 
za 

) Den Zabel er bekjendt, at en Due bragte en Olies 
flaffe fra Himlen, af hvilken Chlodevig og hans 
Efterkommere bleve ſalvede. Man gjemte oms 

hyggelig ſlig en Flaſte. 
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Toiſtigheder ſom tilligemed Kongernes kraftlsſe Regjering 
og Arabernes Nabolaug bragte Frankerig 1 Fare. De 
førte Miniſtre (Majores Domus, Maitre du palais) ſtyrede 
Riget og forfvarede det imod Fienderne, men fort:ængfe 
endelig def mecovingiſte Dynaſtie. Blandt diſſe Miniſtre 
erhvervede fornemmelig Pipin af Heriftall, -Car! Martell 
og Pipin den lille fig ſtore Navne i Rigets Hiftorie. -Den 
Førfte gjorde Friferne ſtatſtyldige. Carl Martel flog 
Araberne ved Tours (732) og tilintetgjorde derved deres 
Plan at underfafte fig Frankerig, undertvang Friferne -al- 
deles og tvang Sachſerne til at betale Skat. Childerich 
den tredies Svaghed begunftigede Pipin den lilles Herſte— 
ſyge; Miniſteren vandt Pavens Venſkab, lod den ſvage 
Konge gaae i Kloſter og fronedes af den hellige Bonifas 
cius (de Tydſkes Upoftel). Fra ham nedſtammede Caros 
lingerne, ſom regjerede Frankerig til 987.: Hans udode— 
lige Gøn Carl! den ſtore oprettede ef mægtigt Rige, der 
ſtrakte fig fra Ebro næften til Weichfelen og fra Nordſoen 
til def adriatifjffe Hav, Han blev af Paven udnævnt til 
romerſk Keiſer og hans Venſtab ſogtes endog af Arabernes 
Chalifer. Ved hans Dod faldt ſnart Rigets Anſeelſe og 
Tun hans Navn holdt deten tidlang i Kraft. Ludvig den 
frommes tre Sønner fom i Krig med hverandre, fluttede 
Forliget i Berdun 843 og deelte det frantiffe MonarÉie i 
tre Dele, Carl den 2den eller den ſtaldede erholdt det 
egentligeſßrankerig, og Frankerne ophørte at være den here 
ſtende Nation i det veftlige Europa: 

2. FraCarlden ffaldedetilRevolue 
fionens Udbrud 1789, Ingen af Carl den ſtores 
Efterfølgere af Carolingernes Stamme var iftand til at 
haandthæve Rigets Anfeelfe, og Frankerig var en SÉues 
plads for indvortes Uenighed, Den høie Adel fpillede med 
Thronens Magt og deelte Rigets ſtjsnneſte Domainer 
imellem ſig og hævede fig fil ſouveraine Fyrſter, der vel 
Taldtes.Kronens Vaſaller, men et ſielden ſelv bekrigede 
deres Konger. Blandt diſſe Vaſaller vare de betydeligſte 
Hertugerne af Frankerig, Burgund, Normandie Aquitaz 
nien (Guienne), Greverne af Flandern, Champagne, Is—⸗ 
lede France og Toulouſe. De havde endelig revet ſaa 
mange Provindſer til fig. at fun Soiſſons, Laon og nøgle 
"ubetydelige Landſtaber tilhørte de ſidſte Carolinger. J 
denne Rigets ulykkelige Tilſtand ſank Kongernes Anſeelſe 
ſtedſe indtil endelig den megtige Hugo Capet efter Ludvig 
5tes (Faineants) Død fatte fig paa Thronen. Carl, Ludvigs 
Onkel, udelukkedes under det Paaſkud at han var en Vaſal 
af den tydſke Keifer Otto. Capetingerne kom nu 987 i 
Carolingernes Sted. De kotſte Gapetinger havde adffillis 

gt 
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ge Stridigheder med Rigets Store; under Philip rfte ſik 
Riget en farlig Fiende, da Hertugen af Normandie blev 
Konge i England, Med dette Rige førtes fra. denne 
Tididelige Krige. Under Philip begyndte og Korstogene, 
hvorved Frankerig miſtede en ſtor Mængde Menneſker. 
Ludvig 6te begyndte ved fin Miniſter Sugers Hſelp at virs 
fe med mere Held for Riget, han ophævede Livegen⸗ 
fſkabet, ophialp Borgerſtanden 99 ftiftede Friſteder. vuds 
vig 7des Korstog var hoiſt uheldigt og hans forjfudte Ge— 
malinde Eleonocas Giftermaal med Henri den -2den af 
England ſtaffede denne Frankerigs Fiende Guienne. Phi— 
tip 2den (1130 — 1223) fratog Englænderne alle deres Be⸗ 
ſiddelſer i Frankerig paa Guienne nær og under ham dannes 
deg Pairernes Corpsi Frankerig. Wed Ludvig 9des, ten 
helliges Død (1270) havde Riget naaet betydelig polictiſk 
Bigtighed og erholdt en næften gan>jÉe forandret. Forfats 
ning. Thronfelgen var bleven fuldkommen arvelig, da 
den forhen tildeels var afhænaig af de Stores Valg, 
Krigsvæfenet var forbedret og Kronen havde gjort betyoes 

"lige Fremſkridt i Magt ved af inddrage en Mængde Lehn. 
Begrebet om Souverainitet uddannedes ſtedſe mere og 
Kongen af Frankerig nærmede fig ſamme med ftærfe SÉridt, 
da Maieftætefordrydelle blev nærmere anatyferet under 
Philip den 3die fom og indførte Brevadel Udruſtet meg 
denne Kraft kunde Philip ade den fmutfe vove aft moofætte 
fig den ſtolte Pave Sonifacius den 8de med Faſthed og 
Held, Under ham og ved ham ophævedes Tempelherreor— 
denen, hvis frdfte Stormeſter Jakob af Molay maatte las 
de fit uplettede Livpaa Baalet. Under Philip -famledes 
førfte Gang Rigets tre Stænder, Geiftligheden (le Clergé), 
Adelen (la Nobleſſe, og Stæderne CTiers Etat; 7) Denne 

+) Rigsſtæenderne havde i Franterigs gamle Forfats 
. Ming ftor Deel i Regjeringen. Under de merovins 

giſke og førte caroiingiffe Konger holdtes aarli— 
ge almindelige Forfamlinger paa frie Mark i 
Marts Maaned, indtil Pipin beftemte dem til 
Mai derafcampus Martii og Campus; Msii.… Paa 
dille Forſamlinger indfandt Kongen fig med fin 
Hofſtat, Bifopperne, de Store og Folket, hvil— 
Tet endeligt miftede denne Ret, da det ei gjorde 
Brug af den. De offentlige Anliggender, Krig, 
Fred og Love afgjordes ved Stemmefleerhed. Dis 
pin ſammenkaldte Adelen og Geiftligheden 3. men 
Carl den ſtore forordnede, at hver Greve fulde 
bringe tolv Fogder eller i deres Sted ligeſag mans 
ge afde anfeeligfte blandt. fine Underſaatter til 
Rigsforſamlingen, og diſſe ffulde repræfentere Fol⸗ 
ket. Dog afveege igjen de førfte Capetinger her» 
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Rigseſteendernes Forfamling, fom hidtil havde hedet Pars 
lament, faldtes nu AfTemblée des EtarsGénéreaux. og Philip 
oprettede under Navn af Parlament en høiefte Domſtoel, 
ſom han anvifte fit beftandige Sæde i Paris. Med Phis 
lips fidfte Søn Carl den 4de uddøde ben copetingiſte 
Mandsſtamme Aar 1328, og med Carls Fætter og Philip 
4des Broderſon Philip éte kom Familien Valois paa den 
franſte Throne. Herover opkom langvarige Krige med 
England, da Edvard den 3die, en Datterſon af Philip den 
ſmukke, gjorde Fordring paa Franferig. Englenderne 
vandt Slaget ved Crecy og erobrede Calais, og Fhilips Ef⸗ 
terfølger, Zohan den gode blev endog fagen til Fange 
i Slaget ved Poitiers af den forte Prinds (1356). Carl 
ste berøvede vet Englænderne igjen deres Erobringer paa 
Galais nær, men Frankerigs ulykkelige Tilſtand under 
Carl den éte gav den engelſte Konge Henrik zte Leilighed 
til at giøre betydelig Fremgang i Frankerig; han blev 
endog udnævnt til Carl 6tes Efterfolger, men hans tidlige 
Død ſtaffede Carl 7. Thronen, hvilken dog længe vaklede. 
indtil endelig Pigen fraOrleans fuldkommen befæftede den. 
Englænderne fabte paa nye alle deres Befiddelfer uden Cas 
lais. Forſtjellige Lehne, hvoriblandt Dauphiné vare 
imidlertid indlemmede under Kronen. Diſſe forøgedes uns 
der Ludvig 11te ved Provence, Anjou og Maine, hvortil 
Burgund fom ved Carl den driſtiges Død. Dengang kun— 
de man og have erholdt Franche⸗Comté og 6 Provindſer af 
Nederlandene. Prindſeſſe Marias jfjønne Arv, hvis man i 
Paris havde foritaaet af vinde de nederlandſte Stender.) 
Herover opkom Misforftaaelfe med Oſterrig, da Erkeher— 
tug Marimilian ægtede Prindfeffe Maria: vel bilagdes 
Striden, men udbrød igjen under Carl den 8de, da ban 
tilbagefendte Marimilians Datter, der var beftemt ham 
til Brud og ægtede Anna af Bretagne, der var: forlovet 
med Marimilian. Krigen, fom herover udbrød, endtes 
i Freden fil Senlis (1493) hvorpaa Gar! ilede til Italien 
for at gjøre fine efter Huſet Anjou arvede Fordringer paa 
Meapelgjeldende, Bel erobrede han Neapel, men tabte 

i e12 

fra, indtil Philip ade paa ny bragte tredie Stand 
ved Stædernes Deputerede i Anſeelſe. 

TF) Sfølge Carl den driftiges Teſtamente vare Stæender⸗ 
ne i hine Provindſer befuldmægtigede til at vælge 
en Gemal for Prindſeſſe Maria, De tydſke Stæns 
derønffede Erkehertug Maximilian af Øfterrig, 
men Wallonerne Dauphinen af Frankerig; hiin 
var over 20, den ſidſte førft 12 Aar gammel. Hers 
over par nær opkommet Fvift i Forſamlingerne, 
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det fnart igjen, faa Toget var blot Tab for Frankerig og 
paadrog tillige de Franffe den hæslige Sygdom Mal de 
Nap]!-s, der ſnart under et andet Navn udbredede fig over 

hele Curepa Carl døde 1498 og nu beſteeg ben anden Si⸗ 
delinie af det valeſiſte Huus den orleanſte Zhrone med 
Ludvig ræte (forhen Hertug af Orleans). Imidlertid var 
Kronens Magt betydeligt tiltagget. Carl 7de havde førs 
ffegangenenmægtig uüdſtrevet Skatter, men Ludvig IIte 
gav Stendernes Forſamling Dodsſtodet, ved deels med 

Magt, deels ved Liſt at rive den hoieſte Magt til fig 
i ſaadan Omfang, at man vel fan anfee ham ſom Stif— 
ter af den uindſtrenkede Magt i Frankerig. Kun 4— 
femblé des érats géenéreaux var endnu et beſtjermende 
SÉiold mod den kongelige Villies Magtſprog Ludvig 
12tes redelige Politik afveeg vel fra hans Forgjengeres 
Macchiavellismus og2a:. et ſtyrdte ham meget for dets in— 
dre Forhold, men han var ei heldig i fine Foretagender til 
Rigets Udvidelſe. Han bemægtigede fig Hertugdømmet 
Mailand paa Grund af Arveret og erobrede Neapel i Fore— 
ning med Ferdinand den catholffe og deelfe def med ham 3 
men ſnart kom han i Strid med fine forrige Allierede, ſom 
indgik den hellige Lique imod ham og han miſtede alle fine 
Befiddelſer i Italien. Frants den 1fte ſaavelſom hane Søen 
Henri aden førte langvarige Krige med den mægtige Carl 
den zte, tydſt Keifer og Konge i Spanien. Frants i1fte 
forenede Hertugdømmet Bretagne for ftedfe med Kronen og 
bragte den fongelige Magt til en høiere- Fuldkommenhed. 
De mægtige Vaſaller modtoge Betjeninger ved Hoffet og 
Parlamentet felv lærte at fsie fig efter Kongens QVillie. 
Henrik 2den lykkedes det af berøve Englænderne deres fids 
ſte Befiddelfe i Frankerig, Calais. Under Frants den ſte 
begyndte Reformationens Udbredelſe i Frankerig, hvor 
dog dens Tilhengere, Hugonotterne, maatte udſtage de 

haardeſte Forfolgelſer. Med Religionspartierne forbandt 
fig nu og Factionerne ved Hoffet; det ulmede ſterkt ſaavel 
under Henrik den 2den ſom Frants 2den, men brød nuder 
Garlgde og Henrik 3 ud i de blodigſte Krige. Guiſernes 
Partie beſtyttede Catholicismen og Bourbonnerne ftode £ 
Spidſen for Hugonotterne. Dille føgte man af udrydde 
ved det pariſiſte Blobbad (fee Bartholomeusnatten) 24 
Aug. 1572, hvori blandt mange flere Caſpar Coligny 
faldt, men man naaede ei Henſigten. Den fvage Henrik 3 
bragte Frankerigs Clendighed tildet høiefte ved fin Manes 

da en beſtemt Hofdame afgjorde Sagen ved at træs 
de ind i Raadsſalen og forelægge de uimodfigeligfte 
Bevifer for at Prindfe'fen behøvede en Mand. og 
intet Barn. Forfamlingen valgte ſtrax Erkeher— 
fugen til Marias Wrudgom. 
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gel paa Kraft. Den hellige Ligue trotfede Kongen; dog 
vovede han at lade Henrik af Guiſe rydde af Veien ved 
Enigmord, Heraf var Følgen, aft Kongen maatte flygte 

NEN Hugonotterne, der anførtes af den. unge Henrif af 
Navarra. 3 dennes Leir uden for Paris blev Henrik den tres 
die le bs 1589 af Dominikaneren Jacob Clement, og med 
ham. uddøde Linien Valois— Den. ftore Henrik 4de af 
Bourbon var nærmeft berettiget til Zhronen, fom han dog 
førft kunde beftige efrer en — Kamp og ved af gage over 
fil den catholffe Religion. Dog ſikkrede han Hugonott er⸗ 
nes Rettighe der ved det nantiſte Edikt 1598. J Forening 
med'ten vife Sully arbeidede den fortræffelige Konge uaf— 
ladelig paa fit Riges Vel. De Franſte fit den førfte Anelſe 
om Cofontalbæfenete Vigtighed, og Pondichery i Oſtindi— 
en, Martinique, Guadaloupe, Domingo og Quebet t 
Nordamerika bleve befatte af dem. ; $ Begreb med at bes 
gynde paa fin Kjæmpeplan Curopaé Inddeling i 15 Gtas 
ter fom en almindelig e urcpætfe Republik faldt denne ops 
bøiede Monart for Ravaillacs Doll (1610). Et heiſt in— 
fereTant Skueſpil udviflede fig" for Europas Sine under 
hans Søn Lutivig 13de ved Richelieus Politik, fom ifær gik 
ud paa af ydmyge Hufet Habsburg, hvortil Lrediveaares 
krigen gay gunftig Leilighed. Hanſknakkede Hugonotterne 
gandſke og tiiintetgjorde de Stores Indflyde'ſe fil det fids 
fie Spor. Stenderne 03 Notablerne ſamlede fig ſidſte 
Gang under Lufvia 13de og Thronens Souverainitet faae 
enhver Hindring rydtet af Veien. Hvad Richelieu havde 
faaet frembragte under Ludvig I4de en rig Højt Den 
weſtphalſte Fred fÉoffete Riget Elſas og Sundgau ſamt 
Bekroftelſe paa Gfæderne Metz, Toul og Verdun. Py— 
rencerfreden (1659) forenede en betydelig Deel af Neder—⸗ 
landene og Grevſtabet Rouſſillon med Frank erig. Richeli—⸗ 
eus Efterfs ger Mazarin, ſtorre i Dep. for de udenlandføe 
Soger end for de indre, gif frem med faſte Skridt paa den 
betegnede Bane. Den ifær for Frankerigs indre Anliggen— 
der udødelige Colbert, bragde Frankerig tilen Blom⸗— 
ftren, det ei fiden har feer Mage til. —— fit Valge 
fprog tro: Finansſager maaesei krobe, men flyve, forſtod 
han af udføre fine ſtore Ideer med fraftig.og hurtig Virk— 
fomhed. Det franffe Colonialvæfen, fom ei havde giort 
ftor Fremgang under Richelieu, fik Liv og Kraft under 
Colberts Hænder, hvorom Cayeyne og Matagafcar vidnes 
Handelen i Almindelighed hævede fig; Marinens Tilſtand 
blev Riget værdigere; Politie: og Juſtitsvoſenet erholdt 
flørre Fuldkommenhed, og en ſtjen Dag brød frem for Vis 
denſtaber og Kunſter. Louvois gav ſom Krigéeminißer 
fit Depart. en nye Glands: Turenne, ‚Luſemburg, Cat—⸗ 
tinat, Conde, Boufflers og Vendome fængflede Seiten til 
Frankerigs Faner, og Vauban, ben Tids ſterſte Ingenieur 
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ſikkrede Rigets Grendſer. Saaledes kunde Ludvig en tid— 
lang trodſe det halve Europa, men han overlevede ſine ſtore 
Miniſtre og Armeerne tabte deres ſeierrige Generaler— 
Frankerigs Lytte tilintetgjordes ved en Mengde politiſte 
Feilgreb, fom Hugonotternes Fordrivelſe, hvorved Frans 
kerig miftede en Mængde flittige Underfaatter, ved Ophæ- 
velfen af det nantiffe Edikt, ved at blande fig i fremmede 
Sager og fornemmelig ved Deeltagelſen i den ſpanſte Suc— 
cesſionskrig. Der behøvedes endnu blot et intrigant Ve— 
fen fom Mad Maintenon for næften at tilintetgjøre Erin— 
dringen om den lykkelige Tid. Da Ludvig døde beløb Gjel- 
den fig ei til mindre end 4,500 Mill. Livres. Da Ludvig 14de 

døde (1715) fom hang Søns Sonneſon Ludvig i5de paa 
Thronen. Det hele Tidsrum af hang politiſte Exiſtens er 
betegnet med en fynderlig Blanding af Statsklogſtab og 
Deſpotismus, god Huusholdning og Ødflen, Lytte eg 
Ulvife. Forſt ſtyrede Hertugen af Orleang Staten og 
under ham den liftige, men flette Cardinal Dubois. Here 
tug Ludvig af Bourbon flod derpaa i fre Aar i Spidſen af 
Minifteriet og afloſtes af den ved fin ypperlige Oekono— 
mie og rigtige Politik ærværdige Fleury, Derpaa fulgte 
den berygtede Mad. Pomyadours Periode; hun hævedesog 
beffyttede Hertugen af Choiſeul, fom igjen ſtyrtedes af en 
anden Qvinde (Du Barry). Diſſe ere Hovedpartierne i 
Maleriet af hiin Tid, hvor Rigets Vel og Beboernes Lyk— 
fe mere end nogenſinde tjente fil Spil for Lidenffabernes 
Under Ludvig 15 erhvervedes Lothringen og Corſika; i Co 
Tonialvæfehet var idelig Ebbe og Flod, hvorpaa ifær Aache 
nerfreden og Freden til Verfailles havde ſtor Indflydelſe. 
J Ludvigs Regjeringstid førtes Krigene om det polſtke 
Kongevalg, den oſterrigſke Succesſions- og Syvaarskri— 
gen; Jeſuitexordenen ophævedes, den bourbonſte Familie— 
tractat blev indgaaet og Defpotieaanden tiltog og vifte fig 
fornemmelig ien utallig Mængde Lettres de Cachet. Gjel⸗ 
ben opdyngedes til en endnu ſtorre Hoide ved Ludvigs [vage 
Zilboielighed for uværdige Menneffer , der misbrugte des 
reg, Indflydelfe og ødflede med Statens Penge. Et trøftende 
Haab oplivede Frankerig, da Ludvigs Sonneſen Ludvig 
16de (le bien defiré, den meget forvintede) beſteeg Thro— 
nen (1774). Han var befjelet af den reneſte Villie til at 
fremme Rationens Held, men for fvag til at føre Statsroe— 
reti den rafende Strøm. Der fedte meget Godt ; Mau— 
repas, Vergennes, Turgot og Neder virkede efter deres 

ræfter, men alle Forholdsregler vare fun Palliativer mod 
det ulæglige Onde. Nordamerikas Provindfer tilkjem— 
pede fig paa denne Tid Friheden, og det fattige Frankerig 
kjobte fig for coo Mil. Livres Æren at have medvirfet 
ved denne ſtore Begivenhed, men kom derved i en endnu 
ſtorre Forlegenhed. Necker forlod den farlige Finanstmi— 
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niſterpoſt og Calonne forſtod for Hieblikket at ſtjule Hofe 
fets Farlegenhed, men Sandheden [od ſig ei længe ſtjule. 
Vedto me Paaleg (Land zog Stempeltaren) vilde Colonxne 
igjen ophjelpe de forftyrrete Financer 5, ban foreflog der= 
for ſelv at falde Rigets Metabler fammen i Verſailles. 
Det ſteedte: ren 22de Febr. 1787 holdt Notablerne (1461 
Tallet deres førfte Forſamlinge; men fortrolige med Fols 
kets Stemning affl g> de Min:fierene farlige Forflag og 
erklærede tillige -Rigeftændernesg Sammenkatdelfe for 
nødvendig. Den førfte Xelge var at Caionne erholdt fin 
Afſteed, og Brienne, Erkebiſtopaf Sene blev Principolmi—⸗ 
niſter. Notablerne fÉildtes ad og Noden blev endnu ſtor— 
re; det aarlige Deficit betleb fig tilz4o Mill. Livres og 
man maaffeføge Midler i det mindſte tildeels at dokke det. 
Brienne foreflog ſtor Oekonomie, nye Paalæg ca gaan, 
Parlamentet i Paris modfatte fig de nye Paalæg ca blev 
ved et Lettre de. Cachet ferviiſt til Trovyes i Champagne ; 
men hverfen denne Straf eller den paafølgende Tilbagekal⸗ 
delſe kunde bringe det til Ektergivenhed, og denne Gjena 
ftridighed mod den fongelige Maat gav Folket ef meget bes 
tydningsfuldt Forſpil for Fremtiden. Selv et Laan af 
450 Mill. blev forkaſtet. Hertugen af Orleans. der flod i 
Spidſen af Pairerne i Paris biev tilligemed foVarlamentés 
lemmer heftet. Parlamentet talede et imod Lettres de Ca- 
chet, og Kongen, fom blev Éjed af Parlamer'ets befrandis 
ge Moedſigelſe, ophævere alle Porlomenter og dekreterede 
en blot af hans Villie afhængig Domſtol (Cour pleniêre). 
Dette Bært af Brienne, Breteuil og Malesherbes vakte 
almindelig, Misfornoielſe. Adelen fra Rennes erklarede 
endog enhver, der vilde modtage en Plads ved denne Dom— 
ſtol, for ereſss. Man ſaae hele Rigsforfatningen derved 
overtraadt, og aldrig havde man med mere Liv og Inte— 
reſſe talt om Nordamerikas Befrielfe end nu; Montesquis 
eu, Boltaire, Diderot, d'Alembert og Rouſſeau læftes, og 
deres driftige Tanker kom i Omløb og frart i Anvendelſe. 
Zen begyndende Gjerning funde ei blive ſtjult for Princis 
palminiſteren oa han foreflog nu felv Stændernes Games 
menkaldelſe. For det førfte ffulde Betalingerne af alle 
Caſſer deels indſtrenkes, deels udfærtes et heelt Aars 
Brienne tog nu fin Afſkeed og Genferen Necker blev kaldet 
fil Generaltirecteur for Finanferne og virkelig Statsmini— 
ſter. Sans førfte Skridt var at tilbagekalde Betalingers 
nes Udfættelfe': han raadede Kongen til art ajerindfætte 
de gamle Parlamenter og ſammenkalde Notablerne for af 
tage en Beſſutning angagende Rigsſtendernes Organiſati— 
on. Notablerne kom ſammen den zde Nov. 1788/ Borger⸗ 
ſtanden (Tiers étac) forlangte at repræfenteres i lige Antal 
med de priviligerede Stænter: Adel co Geiſttighed, og 
Varlamentet dåd Kongen om lige Fordeling af Paalæggene 



518 Fra 

for alle Stænder, om Preſſefrihed og Afſkaffelſen af Ler- 
tres de Cachet,- medens Pairerne i Paris og Udelen gav 
Slip paa alle hidtil havte Forrettigheder og erklærede fine 
Beſiddelſer for pligtige til Paalæg. Rigeſtenderne ſtulde 
Tomme fammen den iſte Mai 1789; førftegang igjen efter 
175 Aar. Balget af Deputerede fatte nu hele Frankerig 
i Bevægelfe; i Paris talede man allerede højt om Folke⸗ 
venner og Folfefiender, og den frygtelige Crater truede 
med ſnart at bryde løg. De Deputerede, fom havde paas 
taget fig viſſe Forpligtelfer. af deres Menigheder, ankom 
fil Paris; Forfamlingen aabnedes den ste Mai ved en 
Zale af Kongen fra Throöonen. Sporgsmaalet om der ſkul⸗ 
de ſtemmes efter Hoveder eller efter Stænder vakte heftige 
Debatter; Borgerſtanden gav fig efter Abbed Sieyes Raad 
Navn af Nationalforſamling, en ſtor Deel geiftlige og Udes 
lige forenede fig med den og Revolutionen brød ud. 

3 Fra Begyndelſen af Revolutionen 
indtil: Reiferbsømmers SDprefttelfe, 
1789 - 1804. Idet Oieblik, at Folferepræfentanterne 
mod Kongens Beſtemmelſe fortfatte deres Forſamlinger og 
heitidelig gjorde den Ced (2ode Juni 17389) ef at ville ſtilles 
ad før Gonftitutionen var fuldendet og derpaa for Kongens 
sine vovete af paatale deres Rettigheder med urokkelig 
Gonfeqvens, faa af Kongen ſelv maatte befale Adel og 
Geiſtlighed at forene fig med fredie Stand eg tillige i fuld 
Folelſe af NationalvilliensKraft, fanctioneredeUudfrædeljen 
af en nye Conftitution, var alerede Dommen affagt over 
den monarkiſke Forfatning, Havde imidlertid diſſe Skridt 
gjort Monarkens Nærmelfe til Nationens Sag fandfynlig 

"Faa maatte Gammentrækfelfen af et Corps af 2000v Mand 
under Marſchal Broglioſog Neckers pludſelige Afſteed faa 
meget mere ophidſe Gemytterne. Stormklokkerne løv, og 
da Kongen afflog den Fordring af lade Tropperne ſtilles 
ad, antog Revolutionen den voldſomme Characteer, ſom 
faa længe udmærfede den; Baſtillen blev erobret, en 
Nationalgarde organiſeredes under Lafayette, Ludvig blev 
nødt til at komme fra Verſailles til Paris, falde Neder 
tilbage, fjerne fine Tropper og paafætte den trefarvede Cos 
carde, hvorfor man i Nationalforſamlingens Sædebden 4de 
Aug. da Feudalfyftemet ophævedes, gav ham Zitel af Fri— 
hedens Gjenopretter, Medens man i Lidenſtabernes 
Etorm promulgerede Menneſtehedens Rettigheder, tiltoge 
de allerede begyndte Emigrationer daglig og Voldſomhe— 
derne bleve daglig mere oprorende. Frankerig fif nu en nye 
Inddeling i Departementer, Geiftlighedens Godfer, fem 
man anflog til zcoo Mil. bleve fefulariferede, Kongens 
hidtil brugte Titel: Konge af Frankerig forvandledes til 
de Franſkes Konge, der opkom Factioner under forffjellige 
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Benævnelfer, blandt hvilke Jacobinerne bleve mærkelige og 
Kongen anfog den nye Conſtitution; Borgereden iød paa 
at være Nationen, Kongen og Lovene troe og holde Cons 
ftitutionen ved Magt, Nationalforſamtingen beſtemte 
Kongens Indkomſter fil 25 Mill. Livr, ertiærede de konges 
lige Domainer og de geiftlige Eiendomme for Nationalgod— 
fer, ophævede al Forſtjel i Stand, Fodſel og Titler, indse 
drog Rlofterne og fatte Munkene paa Penſion, decreterede 
at Geiftligheden ffulde fværge Borgereden, oprettede en 
Nationaldomſtol for Fornærmelfe af Nationens Majeftæt, 
afſkaffede Endeel Afgifter og udffædede paa Mirabeaus 
Forflag Affignater. Den anden Act i. denne ſtore Begi— 
venhed begyndte med den Forordning af Mationalforfame 
lingen, at Kongen ei maatte begive fig 20 Mile bort fra 

—Paris, og hvis han forlod Riget og ei paa Mationalforfam= 
lingens Opfordringtom tilbage, havde han forbrudt Thres 
nen. Opbreændelſen af Pavens Billede i Paris gav Sigs 
nalet til den ſtrekkeligſte Revolution i Religionsvæfenet 3 
Feuillanternes Club gjorde, Cpoche 3 Ludvig 16de vilde 
flygte, men blev tilbagebragt fra St. Menehoud 3; og ban 
tilfredsftilede fun Folfet ved at befværge den nye Conſti— 
tution (den Zdie Sept. 1790) hvilken gjorde ham til Overs 
hoved over Lands og Søemagten og gav ham ferg Miniſtre 
til Medhjelpere. Efter to Aar og a Maaneder adſtildtes 
den. conſtituerende Forſamling frivillig (den 30 Sept. 1791) 
og den lovgivende, paa hvilken Jakobinerne havde ftor Iuds 
flydelfe tiltraadde fine Functioner. Imidlertid var de uds» 
vandredeAdeliges ogGeiftligesAntal meget tiltager, Blandt 
dem befandt fig begge Kongens Brødre, Prindfen af Condé, 
Hertugerne af Bourbon og Enghien og Marſchal Broglio. 
Emigranterne famlede fig i Coblenz og Worms og fandt 
forsnſtet Underftøttelje hos adffillige tydjfe Fyrſter, der 
hidtil havde havt Befiddelfer paa franſt Grund, men mis 
ſtet ſamme ved Revolutionen, hvori de erkleredes forenede 
med Frankerig uden af man vilde hore nogle Foreſtillinger 
tesangaaende, Hertil kom at man frygtede de franffe 
Grundſetninger ffulde udbrede fig videre og bringe Forvir⸗ 
ring i andre Stater. Oſterrig og Preuſſen indgik derfor 
en Forbindelſe i Pillnig (27 Aug. 1791). Næften hele det 
øvrige Europa fog Partie imod Frankerig. Selv Ludvig 
16de Erilæring af han frivillig havde antaget Gonftitutis 
onen bidrog. fun lidet til deres Beroligelfe. Da Ludvigs 
Formaninger fil fine Brødre og hans Decret imod Emi— 
granterne ei hjalp, men diffe derimod ved fremmed Under— 
ftøttelfe dannede en royaliſtiſt Armee og tillige Preuſſens 
og Oſterrigs Forening blev bekjendt i Varig, ertlærede 
Frankerig Kongen af Ungarn Krig (20 Apr. 1792) hviifen 
førtes førft af Øfterrig, Preuſſen eg Heſſen, og fort derpaa 
af Sardinien og def tydſte Rige. Imidlertid var Paris 

| 
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Skuepladſen for et raſende Anarkie. Den ulykkelige Lud⸗ 
vig blev efter utallige Mishandlinger, anklaget af Jaco— 
binerne fom Fadrenelandets Forræder, affat og bragt med 
fin Famide til Temple. Krigens ulykkelige Gang, Preuss 
ſernes Fremtrongen i Frankerig og Lafayettes Xruat fra 
Armeen frembragte de ffrækteligfte Virknenger i Paris, da 
det Rygte udbredede fig, at de farligſte Fiender af Frihe— 
den levede midt i Hovedſtaden ſelv. Den blodige zaren 
Gept. fremkom: en Hob blodtsrſtige Tigre i Paris myr⸗ 
dede flere tuſende uffyldige Medborgere, hvorpaa lignende 
Bæbdfelsfcener fandt Sted i Rheims ?c. Nationalforſam— 
lingens Eed (4de Sept.) „at den hadede alle Kenger og al 
Kongemagt og aldrig vilde tilftaae af en Fremmed nogens 
ſinde foreſtrev de Franſte Love, , havde til nærmefte Føl» 
ge, af def nyeorganiſerede Nationalconvent erklærede 
Kongemagten for afffaffet og Frankerig for en Republik. 
Dette fåeedte ben 21 Sept. 1792, og med denne Dag be— 
gyndte en nye Tidsregning, da alt ſtulde have nye, Fors 
mer; ogfaa Gonftitutionen af 1791 blev ophævet. Ru 
tom Efterretning om Mainzes Erobring ved Cuſtine, om 
Dumouriez Sejer ved Jemappe og Fiendens Fordrivelfe 
fra Franferins Grendſer; hvorpaa Nationalconventet ers 
Tiærede fig beredvilligt at underftøtte alle de Nationer, der 
vilde forſtaffe fig Friheden Imidlertid havde Kongen to 
G unge (Irfe og 26de Dec.) været i Forhør for Nationalfors 
ſamlingens Skranker, han domtes fil døde og henrettedes 
den 21 Fan. 1793. Hele Europa forbauſedes ved Efterrets 
ningen herom. Mu erklærede Frankerig ogſaa Kongen af 
E-glann, Statholderen af Holland og Spanien Krig; 
Portugal, Neapel, Zofcana og Paven tiltraadde Forbun— 
det med den nyeRepublik, fom blot kunde ſtille udifciplineres 
de pære og fammenløbne Hobe mod deres mæatige Fiender— 
desuden blev Republiken ſonderrevet i fit Indre, Medens 
nemlig Borgerfrigen var brudt ud i Vendee, kjempede i 
Mationalconventet det terroriftiffe Partie (Bjerget) og det 
moderate (Dalen, Gironden) mod hinanden. Det førfte . 
feirede. Velfærbgcommigsfionen opftillete en nye Conſtitu— 
tion oa et Revolutionstribunal oprettedes, Sfræfmændene, 
Danton, Robespierre og Marat dreve deres blodige Spil, 
og den meeſt føilesløfe Sansculottismus greb ſtedſe videre 
om fig. Vel dræbte Charlotte Corday Marat, men det var 
Fun den ene af te Xrygteliae, Maria Antoinette blev liges 
fom fin Gemal b-aaf unter Guillotinen (16 Oct 17927, bens 
de fulgte fnart Orfeans' Caalité og. Eliſabeth, Ludvig 
16des ædle Soſter. Alle Sirfer i Paris bleve lukkede, alle 
Kirkegodſer o7 Koſtbarheder erflæredeg for Nationaleien— 
dom og i Hovedſtaden hoidt man iftedet for den fædvanlige 
Budst'enefte den 10 Nov Fornuftens Teft. Heller ikke Co-z 
loniernes Beboere havde man glemt; deres Rolighed blev 
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forſtyrret ved det Dekret at alle Negre ſtulde have deres 
Frihed. Endnu g Maaneder varede Radſelsſyſtemet, uns 
der hvilket Robespierre havde udkaſtet et nyt Religionsſy— 
ftem, hvorefter det blev Rationen tilladt at erkjende et 
høiefte Veſens Tilværelfe og Sjelens Udsdelighed, og paa 
Dekadedagene ſtulde der holdes Feſte forNaturen, det høies 
fte Veſen, Stoicismus, Æren 2c, 3 men” midlertid flød 
Blodet i Stromme under Guillotinen og for Collot d'Her⸗ 
bois Garfætfcher, Endelig flog Tyrannernes Times Ros 
bespierre blev anklaget af Tallien og henrettet tilligemed 
de Fornemſte af hang Partie (27 Juli 1794). Med ham 
faldt og FJacobinernes frygtede Magt og deres Forfams 
lingsſal blev endog for nogen Tid luftet. Revolutionstri⸗ 
bunalet blev paa nye organiſeret z Retfærdighed, Upar» 
tiſthed og Menneſtelighed ſtulde lede Dommerne, Efter 
fort Tid gaves der ingen Sansculotter mere; National— 
conventet erkjendte ingen Folkeſelſtaber mere og decretere— 
be almindelig Frihed for Gudsdyrkelſen; dog maatte det 
endnu udholde en Kamp med Jacobinerne. Nu blev den 
tredie: Gonftitution-.gjort til Grundlov for Franterig og 
Nationalconventet erflæredes for permanent ; efter en bios 
dig Kamp mod Sektionerne feirede det endeligt ifær ved 
Barras og Bonaparte, afvæbnede og dømte fine Fiender 
ſom Oprørere; dog opløfte det fig endeligt felv og de to 
Maad, de Ældres (af 250 Medlemmer) og de Yngres (af 
500) traadde iftedet (28 Oct. 1795). Det fuldbyrdende Dis 
rectorium af 5 Mand oprettedes, Inftrumenterne til Asfigs 
naternes Forfærdigelje opbrendtes og i diſſes Sted kom 
Territorial-Mandater; Bidenffabernes Nationalinſtitut 
holdt fin førfte Forſamling, et Nationalkirkeraad blev or— 
ganiferet 2c. Revolutionen i Paris af4de Sept. 1797 bes 
fæftede Directoriets Magt, De Femhundredes Raad bes 
creterede, at Negerne ſtulde have lige Rettigheder med de 
Franffe. — SImidlertid var Krigen ført. heldigt mod 
Frankerigs Fiender. De Franſte indtoge Belgien, Tydſt— 
land indtil Rhinen ſamt Savoyen og Nizza; de overfvøms 
mede Holland, ſom nødtes til af antage en nye. Cenftitutiz 
on. Geniale Hoveder ftede i Spidſen af Armeerne og den 
duelige Carnot ftod i Spidfen for Krigsminiſteriet. Et 
nyt Kigsſyſtem og en nye Krigskunſt udviklede fig, hvilken 
man fun fjelden var iftand til at modfraae og fom erindrede 
om Heltetiderne. Matienen blev opfordret en Maſſe og. 13 
Armeer tilkjempede Republifen Seire over Hannoveraner, 
Englændere, Hollændere, Øfterriger, Preuffer, Sardinier 
og Spanier. Uenighed imellem Oſterriger og Preuſſer, 

ſaavelſom de franſte Gaabens Held bevægede Kongen af 
Preuſſen til af flutte en Separatfred med Frankerig, hvil— 
Ten fom iftand i Baſel ste Apr. 1795, hvori man betingede 
bet nordlige Tydſtland Reutralilet under preusſiſt Beſtyt⸗ 
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telſe; Hannover trak ſine Tropper tilbage'og Heſſen-Caſſel 
antog ligeledes Freden med nogen Opofrelſe. Mellem 
Spanien og Frankerig fluttedes Ligeledes Fred til Bafel 22 
Quli 179; og Spanien afſtod til Fronkerig fin Deel af gen 
Gt. Domingo. FZofcana forligte fig ogfaa med den nye 
Republik, ter var liaefaa heldig i Italien fom ved Rhi—æ 
nen, — Saa heldigt imidlertid de Franſte havde fragtet 
til Lands faa uheldige vare de til Søges. England havde 
opbudt alle fine Kræfter. Pitt vilde udhungre Franterig 
og underſtottede Royalifterne, Stæften alte franffe Colo⸗ 
nier kom i de Engelffes Hænder og de franſte Flaader ble— 
ve ødelagde, Det med Frankerig forbundne Holland mis 
fede ogſaa mange af fine Colonier, ſom Gnglænderne bes 
mægtigede fig. Medens Englænderne feirede til Søes bi— 
broge de ved deres Guincer til Coalitionens Vedligeholdelſe 
paa Faſtlandet. Directoriet anvendte alf for at mod fiaae 
Fienden. Ved Requififioner og ved oe før nævnte Mandas 
fer ſtaffede ver fig Midler fil at underholde de ved Cons 
fcription dannede Armeer. Allerheldigſt var Bonapartes 
AUnfættelfe ved den italienfée Armee. JItalien ffulde Hos 
vedoperationerne foregaae. Planeu var af erobre Italien, 
trænge frem mod OſterrigsHovedſtad og forftaffelRepublifen 
Skadeserſtatning. Bonaparte fit uindſtrenket Fuldmagt 
hertil, og Seirene ved Montenotte, Millefimo, Lodi, Arcole 
frembragte endelig uagtet allefErfehertugCarlsÆnfirængele 
fer iTydſtland og $talien Underhandlingerne i Leoben, hvor⸗ 
paa fulgteFreden i Campo Formio (17 Oct. 1797). I denne 
aftraadde Aſterrig Belgien eg erkjendtelden cisalpinſte Res 
publik, men fik fil Erſtatning en ſtorDeel af det Venetianſte. 
Forat afgjøre Striden med det tydſteRige ſtuldelen Congres 
dabnes i Raſtadt. Imidlertid havde man underhandlet 
forgjeves mellem London og Paris. Frankerig og Spani— 
en, havde forenet fig tilen Offenfivs og Deffenſiv-Alliance, 
hvorfor og England erflærede Spanien Krig. Mellem 
Fvanterig og Sardinien var ligeledes fluttet en Alliance, 
øg Genua var bieven til en liguriſt Republif; Holland tabte 
ſtedſe flere Colonier til England, fom nu gjorde Fordring 
paa Perredommet over Havene og bemægtigede fig Enehan—⸗ 
delen. Mom blev efter Duphots Død forbandlet til en 
Republik (1ode Febr. 1798). Helvetien maatte erkjende 
frank Indflydelfe og man befluttede af gjøre et Tog til - 
Agypten for om muligt derfra at angribe Britterne i In» 
dien. Men, da ben franſte Flaade var ødelagt ved Abukir 

"af Nelſon og Bonaparte felv var uheldig i Syrien, dannes 
des under Englands gyldne Wgide en nye Coalition mod 
Republiken. Porten erklærede Krig, Congreffen i Roftadt 
opløfteg, hvorved de borfreifende franffe Geſandter paa en 
ubørt Ma abe bleve myrdede, Mfterrig, Rusland og Neas 
pel havde forenet fig med Tyrkerne og de Engelffe, Dog 
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vare Neapolitanerne uheldige: de Franſke trængte ind i 
Hovedſtaden feiv og oprettede en parthenopeiſt Republik; 
men denne varede fort, og de faae fig ſnart nødfagede til at 
forlade Meapel.og lidt efter lidt hele JItalien, hvor Oſter⸗ 
rigerne. vg Ruſſerne under Suvarow ſpillede Meſtre. Frans 
kerig havde aldrig været i ftørre- Forlegenhede Da kom 
Napoleon Bonaparte ſom ved en Troldomskraft fra Ægyp- 
ten og reddede Frankerig. Ved den af ham tilvetebragte 
Revolution af:18 Brumaire (9de Nov. 1799, ſik Republiken 
den 4de Conſtitution. Bonaparte, ſom under Navn af 
forſte Conſulſtyrede Staten, fatte fig i Spidfen af Armeen 
giÉ over Alperne og ſeirede ved Marengo 14de Juni 1800). 
Moreau flog ſiden Øfterrigerne ved Hohenlinden, hvorpaa 
fulgte Freden fil Luneville (den gde Febr. 1801) men /7 fiere 
tig og det tydffe Rige, i hvilken Franferig vandt 12060 
Dvadrafmile "Land med næfen 4 Mil Indb. Derpaa 

ſluttedes Fred med Neapel, Rusland, Porten og i Ami— 
ens27 Mai 1802. med England; med Pave Pius den 7de 
fluttedes et Concordat, hvorefter den catholffe Religion 
igjen blev herffende i Frankerig. Etrurien blev Kongeris 
ge, den frore Skadeslesholdelſesphan i Tydſtland, der 
grundedes paa Sæcularifationsfyftemet blev fat i Vært; 
Helvetien erholdt en Mediationsact og maatte. paa det 
nøjefte forene fig med Frankerig; Holland betragtedes 
næften fom en Deel afz Frankrig, erholdt en Gonſti— 
tution fra Paris, Piemont, Parma —og. Piacenza 3 
indlemmedes i Frankerig, hvis Forſtconſul fif. fin Værdig> 
hed paa Livstid og var alerete t Forveieni udnævnt til Præ- 
fident i den italienſte Republik. - Allerede i Conſulatets 
førfte Aar vare Rolighed, Sikkerhed og Orden komme iftes 
det for det revolutionaire Veſen. Mange Deporterebe 
erholdt Tilladelſe at vende tilbage, Emigrantliſterne bleve 
reviderede med liberal Aand og Gudstjeneften erholdt igjen 
fin Frihed. Adfkillige Forføg mod Bonapartes Liv mis: 
lykkededes fildeels ved boiſt befynderlige Tilfælde: dette 
faavelfom det Held, der fulgte alle hans Foretagender , 
hvoraf dog mange ei længer vare i Republikanismens 
Aand, ledede fil den Idee at han ftod under Himlens fær-= 

deles. Beſkyttelſe. Herved ſtemtes Nationen til at antas 
ge en Statsforfatning, der tillige funde give Nationens 
Overhoved fuldkommen Sikkerhed, og RepublikenFrankerig 
forvandledes fil et Keiſerdemme (20 Mai 1804) Mes 
dens Bonaparte var Forſteconſul var Æreslegionen ops 
rettet, 

4. Fra Keiſerdemmets Oprettelſe 
indtil Bourbonnernes Tilbagefomft 
og Ludvyig usdes Thronbeſtigelſe 1804 — 
1814. Efter den nye Statsorganiſation ſtulde Keiſer— 
værdigheden være arvelig for Napoleons lovmes ſige mand⸗ 
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lige Efterkommere ifølge Førftefødfelsretten. Døde Naa 
poleon uden mandlige Ardinger, fulgte hans Broder Jo— 
feph og dennes mandlige Efterkommere, og i Tilfelde at 
han døde den yngre Broder Ludvig og hans Efterkommere. 
Keiferen havde Titel af Majeſtet; hans Civilliſte beftems 
tes til 25 Mill.Livres; hver Prinds fif een Mill. Keiſeren er 
mindreaarig til det fuldbragte igde Aar, indtil den Tid bes 
ſtyres Riget ufen franſkprinds ellerCen af Erfeembedsmæns 

dene. Erkeembedsmendene vare: Storvalgherren (Joſeph), 
Rigserkekantsleren (Cambaceres), Statserkekantsleren, 
Erkeſkatmeſteren (Lebrun) Connetablen (Louis) og Stor— 
admiralen. De førteTitelaf Alteſſe ſereniſſime og havde + af 
en Prindfes Indkomſt. Enhver Embedsmand maatte fværge 
Rigets Conſtitution Lydighed og Keiſeren Troſkab,. Sena— 
tet, der i detHoieſte maatte beſta ae af 120 Medlemmer, havs 
de egne Commisſioner for perſonlig Frihed og Trykkefri⸗ 
hed og fulde vaage over Gonftitutionen. Statsraadet 
af i det høiefte so Medlemmer, deelte fig 16 Séctios 
ner for Lovgivningen, der Indre, Finanſerne, Krigs: og 
Eovæfenet og Handelen, Det lovgivende Corps af 300 
Medlemmer fremmes over Lovene, fom forelægges States 
raadet og derpaa underføges i Lovgivnings Tribunalets 
Section, Sectionen for det Indre og Finanſerne; dog fan 
Keiſeren udgive en Lov, fam her er forkaſtet. En høi kei— 
ſerlig Domſtol fælder Domme over Prindſer, Titulerer, 
Miniſtre, Senatorer og Statsraad, over Statsforbrydel⸗ 
fer, over Misbrug af Magten 2c. Den 2den Dec. 1804 
blev den nye Keiſer falvet og kronet tilligemed fin Gemal— 
inde (Fofephine) af Pave Pius 7de i Kirken Notré Dame, 
Carl den Stores Krone, Scepter og Sværd kom paa denne 
Dag i franfE: fe ſerlig Befiddelfe, Fre Maaneder efter 
(den 17de Marts 1805) blev de Franſtes Keifer ogſaa Kon— 
ge i Italien og paaſattes Jernkronen i Mailand den 26de 
Mai. England vilde ligefaa lidet fom Sverrig Rusland 
og Porten erkjendte Napoleens nye Verdigheder, hvoris 
mod den nye creerede arvelige Keiſer af Øfterrig famt mane 
ge tydffe Fyrfter fode den mægtige Souverain complimen— 
tere i St. Cloud. Mangehaande Omftændigheder og ifær 
de italienffe Anliggender bragte Rusland tilder Beſlut— 
ning igjen at forbinde fig med England imod Frankerig. 
England havde nemlig alerede den 18de Mai 1803 erflæret 
Frankerig Krig. Heraf var Hannovers Zab en Følge, 
Nu udkom tillige ftrenge Forbud mod engelffe Manufactur- 
og Fabrifvarer, og Napoleon truede med en Landgang 
paa England. Imidlertid opkom en nye Coalition. Rus— 
land, Oſterrig, Sverrig og Neapel traadde i nøie Fore» 
ning med England for at fætte Frankerigs Udvidelfer 
Grændfer, Krigen begyndte, men Napoleons Seire ver 
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Ulm. (14de Oct. 1805 og Auſterlitz "åen Dec.) bragte Fres 
den i Presburg iftand 27 Dec, 1505, hvori Pſterrig Mmaats 
te afſtaage 1000 Quadrarmile med 3. Mill Indbe, og erkjen⸗ 
de Bayern og Wuͤrremberg for Kongeriger. Frankerig er— 
holdt herved.en afajort Int flyde ife cver Tydſtlands Fyre 
ſter, hvilte det forbød attaaie Oſterries Hvervinger i des 
res Lande. Dog fulde Napoleons eykke ei gandſtke være 
uden Skygge. Britfernesg Geir ved Trafalgar (21de Oct. 
1805) over den forenede fravfe fpanfte Flaade tilintetajors 
de Frugten af 6 Aars Udruftninger. Fra denne Dag ferans 
drede Frankerig fit Syftem mod England. Aldeles overbes 
viiſt om at alle Anſtrengelſer til Søes vare forgjeves, hen— 
vendte Nopoleon fine ærgjevrige Planer blot paa det fafte 
Land, hvor, fom Napoleon erflærede, England ſtulde overs 
vindes. — Alle Faſtlandsmagterne, ſom ſtode i Forbindel— 
fe med Frankerig, maatte følge Napoleons Billie, — Kon 
gen af Reapel der havde viift et fiendtlia Sindelaug med 
Frankerig, erflæredes at have forbrudt ſine Lande, der 
bieve overgivne til Napoleons Broder Joſeph, fom dog ei 
faae fig iftand fil at erobre Sicilien. En anden af hans 
Brødre, Ludvig, blev Kongei Holland, Euſen (Beauhar— 
nNoisY adopteret fom keiſerlig Prinds, Vicekonge af Stalis 
en og Svigerføn af Kongen af Bayern; Keiſerens Vaaben— 
broder Alexander Berthier blev. Turfte af Neufchatel; 
Zalleyrand, Minifter for de udenlandffe Sager, Prinds af 
B:nevent 3 Bernadotte Prinds af Pontecorvo, Joachim 
Murat Storhertug af Berg og Stephanie Beauharnois, 
en Beflæatet af Keiferinden blev adopteret og gift med 
Churprind ſen af Baͤden. Alle, ſom umiddelbart hørte til 
det nye Dynaftieeller paa anden Maade vare forbundne 
dermed fulde med uovløfelige Baand knpttes til Keiſerens 
Perſon. Dette ſteedte deels ved Oprettelſen af det faa 
kaldte Foederativſyſtem (ſee dette) hvorved den forrige Lis 
gevægt ophævedes ; ved Udtrykket det ſtore Rige, ved Op— 
rettelſen af hine ſtore Rigslehn og ved det keiſerlige Fami— 
lieſtatut af Zode Marts 1806, hyvilket forenebe alle hine 
nye Konger, Hertuger, Fyrſter og Prindſer til et Heelt. 
Alle Prindfer og Prindſeſſer af det keiſerlige Huus alle 
Hertuger og høje Rigsembedsmænd hørte dertil, "Deres 
Chef ag foelleds Familiefader var Keiferen ; han udøvede 
efter Loven faderlig Magt over alle Familiemedlemmerne, 
i dereg Mindreaariahed eg beholdt og ſiden Overopſigt 
over dem, Intet Giftermaal maatte indaaaeg uden hang 
Tilladelſe; alle Børn af egenmægtig fuldbyrdede Wateſta— 
ber bleve betragtede fom uægte : uden hang Tilladelſe kun— 
de ingen Adoption finde Sted, heller ikke Formynderf£ab 3 
JÆateffabsfEfilsmife fandt ei Sted. "Han anordnede Prind— 
Jernes og Prindſeſſernes Opdragelſe, ſaaledes at felv en 
franſt Prinds, der har befteget en fremmed Throne, maat—⸗ 
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te ſende fine Sønner i det keiſerlige Opdragelſesinſtitut, 
deri det Pøierte maatte være 20 Mile borte fra Reſiden— 
fen. — Bayerns Wuͤrtembergs og Badens Indtrædelfe i 
Rhinforbundet og Hannovers Forening med Preufjen havs 
de fønderlemmet det tydſte Rigslegeme 5; Napaleon nægte- 
de det videre Erkjendelſe, og antog hver enkelt Fyrſtes 
Souverainitet. Dette gav Anledning til Rhinforbundets 
Dprettelfe, hvis Act var bleven udkaſtet under den franſke 
Keiſers Autoritet, og Frants ben anden nedlagde den tyd⸗ 
jte Keiſerkrone, ihans Sted paatog Navoleon fig Protec- 
tionen for Rhinforbundsſtaterne. Midlertid havde Unders 
handlinger fundet Sted mellem Paris og London ; Medres 
lelſen af er Liflag mod Keiſerens Liv, fom For gav Talley⸗ 
rand, føntes af vekke Fortrolighed, "Rusland tiltraadde 
Negociationerne, fom dog bleve afbrudte, deels ved. For's 
Død, deels ved Forandring af Tingenes Stilling. Ke fes 
ren af Rusland ratificerede et de af Oubril antagne Fredss 
præliminarier; den engelffe Miniſter Lauderdale blevigjen 
faldet tilbage fil London; eg endnu før Slutningen af 
Aaret faae man Preuſſen, Rusland og Sverrig forenede 
med England i Kamp mod Frankerig Slagene ved Jena, 
Eylau og Friedland koſtede Kongen af Preuffen fit halve 
Rige ved Freden i Tilſit. Fre tydffe Fyrſter miftede under 
forffjelige Paajtud deres Lande (Churfyrſten af Heſſen Cas⸗ 
Jel, Hertugen af Braunſchweig og Fyrften af Qranien) ; 
Hertugdømmet Warſchau oprettedes og kom under Sachs 

- Jens Overherredomme, hvis Regent i Freden til Pofen var 
ophøiet til Konge. Danzig blev en Friftat og fort derpaa 
oprettedes Kongeriget Weſtphalen. Rhinforbundet udvi— 
dedes ved 11 Fyrſtehuſes Tiltredelſe. Oſterrig havde ved 
alt dette iagttaget en lykkelig Paſſivitet, da det ſyntes at 
oppebie et andet Tidspunkt for at udføre fine aldrigopgivne 
Planer mod Frankerigs Overmagt. Neppe havde Napoleon 
ſikret figi Norden, før Tilſtanden paa den pyrengiſke Halvse 
gav'ham en forønffet Leilighed at gjøre nye Erobringer der. 
Portugal havde fun tilfyneladende fÉildt fig fra England; 
en franſt Armee drog igjennem Spanien, befatte Portugal 
uden Modftand og tvang det regjerende Dynaftie til Flugt. 
En Zamilietvift ved der ſpanſte Hof gav ham ogfaa Leilig- 
hed til her at fremtræde ſom Voldgiftsmand: den fvage 
Gar! 4de reſignerede Spaniens Krone til Fordeel for Nas 
poleon; det fammé maatte de fpanffe Prindfer gjøre, 
hvorpaa Kongen af Neapel, Joſeph Napoleon, befteeg den 
fpanffe Throne og Storhertugen af Berg, Joachim Napo— 
leon, blev igjen Konge i Neapel. Paven berøvedes næften 
hele fin verdslige Magt og var blot Biffop i Rom denne 
Forandring i Forhold funde ei være dem ligegyldig, ſom 
i viffe Tilfælde kunde befrygte noget Lignende. Fil diſſe 
hørte Oſterrig, endnu ſterk not til at vove et afgjørende 
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Slag naar det ſtedſe med Klogſtkab. Begivenhederne i 
Spanien berørte Huſet Habsburgs Familieintereſſe og man 
fog megen Deel i den hellige Faders Skjebne. Uagtet det 

v imponerende Skueſpil, fom den frauſteKeiſer gav i Erfurt 
(i Oct. 1808) hvor Frankerigs politiſte Storhed, ligt et 
Panorama eprulledes for Europas Pine, uagtet de derfra 
fsrte Underhandlinger med Wien og London oget tilſyne⸗ 
ladende nøjere Venſtab mellem Hofferne i Varis og Peters— 
burg og uagtet Napoleons Fremgang paa den pyrenwæifte 
Halvøe, greb Oſterrig paa nye til Vaaben i Tillid til fin 
egen Kraft og fremmed Medvirkning, men maatte dog ligs 
ge under for Napoleons Lyife,- Overvundet af Frankerig 
maatte det finde fig i at afſtage betydelige Lande, hvor— 
ved Frankerigs og dets Allieredes Grændfer udvidedes, Kirs 

keſtaten var imidlertid ved et Decret af Napoleon aldeles 
tilintetgjort, og Rom erklaredes for den anden Stad i det 

franſke Rige. Napoleon dicterede Freden i Wien (14de 
Dct, 1809) og endte derved fom han felv udtrykte fig den 
fjerde puniffe Krig. Nu ſyntes Frankerigs Herredomme 
øver hele. Italien og hele Tydſtland af være faft grundet, 
Keiſeren af Oſterrig var indſluttet i en vel endnu betydes 
lig, men af franſte Foederativftater eller Frankerigs Allies 
rede omgiven Stat. Nordens mægtige Keiſer, knyttet ved 
taknemmeligt Venſtab til Frankerigs Ssuverain, tvang 
Gverrig tilat antage Continentalſyſtemet mod England, 
medens Porten afholdet ved Ruslands Angreb er var 
iftand til at foretage-fig noget Stort mod Fraͤnkerigs In— 
tereſſe. I Frankerig felv betragfede man Revolutionen ſom 
gandſke endt, da Keiſeren formelede fig med Erkehertug— 
inde Maria Louife af Oſterrig (1fte Apr. 1810) efterat han 
havde ladet fig- ffille ved fin forrige Gemalinde. Zbhros 

nensGlands var derved forhøiet og ſanctioneret, og der var 
gjort et ſterk Skridt mere — næften kunde man fige det 
fidfte, til Hsihedens øverfte Maal. Der oprettedes nu og 
en nye Arveadel, der dog var forſtjellig fra den gamle Feu— 
daladel da den bar bunden til en vis Formue, uden af nog» 
Fe Privelegier fandt Sted i Afgifter, Jurisdictioa, Embe⸗ 
der 26: ; den ophørte og faafnart dens Bafis, den beftems 
te Formue, manglede: dette Dekret gav Stordignitarierne 
Titel af Prinds og Durdjlauebtighed; deres ætdfte Sønner 
kaldtes Hertuger af Riget ſaaſnart Faderen til deres Fors 

deel havde ftiftet et Majorat, der indbragte 200000 Frans 
fer; Miniftrene, Senatorerne, Statéraaderne, Præfidens 
terne for det loevgivende Corps og Erkebrſtopperne førte 
paa Livstid Titel af Grever, fom gaaer over til den ældfte- 
Son (hos Erkebiſtopperne til den ældite Broderſen) faa 

ſnart et Majorat indrettes af 30000 Franker aarlig Inde 
komſt. Preſidenterne ren phe ede den førfte Yræ, 

: m 
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ſident og Generalprocurator ved Caſſationsretten og alle 
Avellationsretter, Biffopperne, Mairerne i de gode Stæs 
der, erholde naar de have foreſtaget deres Embede værdi- É 
gen i nogle Aar Titelen Baron, der gaaer over paa deres 
mandlige Cfterfommere/ naar diſſe ſikkres en aarlig Ind⸗ 
tægt af 13000 Franfer. Medlemmerne af Æreslegionen 

* 

havde Titel af Chevalier, der.og gaaer over paa deres Ef⸗— | 
terkommere, naar de have en reen aarlig Indtægt af i det | 
mindſte 3000 Franker. For det confoedererte Italien blev i 
Titelen Duca arvelig for et Majorat af 200000 Franker, 
Conte for Kronens Storofficierer, Miniſtre, Statsraas 
der, Senaforer og Erfebifper for et Majorat af 30:08 
Livres aarlige Indkomſter; Baroner bleve Præfidenters 
ne, Generalprocureurerne, Biffopperne og 22 Podeſtas, J 
med Arvetitel for et Majorat af 15000 Lirer. Der op— | 
rettedes en nye Orden, Jernkroneordenen, hHvilfen Titel 
gif i Arv paa den ældfte Søn, naar han havde 3000 Livres 
garlige Indkomſter. Foruden denne Orden og EWreslegi— 
onens oprettede Napoleon i Leiren for Wien 1809 de 
fre gyldne 6 finds Orden. Saaledes var 
der flegeligen førget for Thronens Glands, for Fortjenes 
ſtens Belønning og Lidenſtabernes Tilfredsſtillelſe. Regjeés 
ringen vifte tillige Omſorg for alle Grene af Statsforvalt— 
ningen. Juſtitsveſenet fik en faft, filter Gang ved Napo—⸗ 
leons Lovbog (Code Napoleon) og Lovenes Udøvelfe fafts 
fatteg ved de øvre og nedre Retters Organifation. For ” 
aldeles af hæmme Aager, udſtededes ét Detret (17 Marts 
1308) hvor Landboerne ſikkredes mod Sødernes Bedrage= ” 

rier. Regjeringen gav fig Skin af at gjøre Alt for den ins 
denlandſte Induſtrie og Handel. Man gjorde fig Umag for 
at faae brugbare Surrogater for de dyre Colonialvaret 3 
der udfattes em Priis for ten bedſte Spindemaſtkine og man 
førgede for Underviſsningsveſenet i hele Riget. Den 
17de Marts 1808 ſtiftedes et keiſerligt Univerſitet, under 
hoilket Navir alle Underviisningsanſtalter i- hele Riget for— 
enedes til et fammenhængende Heelt. Grundſetningerne 
ved ſammes Oprettelfe vare følgende: der gives ingen 
Skole uden i Forbindelfe med Univerfitetet. Ingen før 
aabne en Stole, med mindre han er Medlem af Universe 
fitetet og gradueret 3 det omfatter faa mange Akademier 
ſom der ere Appellationsretter. Zilhvert Akademie høre fem 
Facutteter (theologiſt, juridiſt, medicinſt, mathematiſt 
og i den Fjønne Litteratur) hvilfe udeele Grader, Baccal⸗ 
aureat, Licenciat og Doctorverdighed) Lycæer, Sekundar—⸗ 
Soler, Privatinſtituter, Penſionsanſtalter. Medlemmer⸗ 
ne af Univerſitetet gFage i en vis” Rangforordning fra 
Stormeſteren nedad. Underviisningen ſtulde være faa eens 
fom muligt i hele Riget; bens Hovedgrundvold var Tro— 
fab mod Keiſeren sg Napoleons Dynaſtie. Af den meeſt 
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indgribende Indflydelſe paa alle borgerlige dg politiſte 
Forhold vare dog ifær de Foranſtaltninger, Napoleon tog i 
-Henfeende til Colonialvarer, hvorved alle Continentalſta— 
ters politiſte Retning beſtemtes. (See Continentalſy— 
ſtem og Colonier), England havde udftædet kraftige Ges 
heimeraadsforordninger mod Napoleons Decreter af Ber— 
lin og Mailand og drev endnu Handel paa forſtjellige Punk⸗ 
ter af det fafte Rand. Napoleon greb Forholdsregler heri— 
mod, hvori man fornemmelig maa ſoge Hovedmotiverne til 
den afgjørende Krig mod Rusland 18172, WMapolenn fores 
nede nemlig Holland og Nordtydſtlands Kyſtlande til Lie 
beck med Frankerig og udgav Handelstariffen af Trianon 
og Decretet af Fontainebleau. Foreningen af Rordtydſt⸗ 
Jants Provindfer havde fornærmet felv adſtillige af Frans 
kerigs Forbundsſtater, ifær Hertugen af Oldenburg, der 
var nær beflægtet med det rusſiſte Keiſerhuus. Vel talte 
man om Erftatning, men den fandt ei Sted og Hertugen 
af Oldenburg begav fig fil Detersburg , og man frygtede 
allerede engang for Rolighedens Afbrydelfe paa det 
fafte Land: Før det kom hertil blev den franffe Regent— 
familie forøget ved en Prinds af Napoleon og Maria Loui— 
fe. Han fik Zitel af Konge i Rom, hvilken Titel alerede 
da Rom blev forenet med Frankerig beſtemtes for Thron— 
arvingen. — Glæden over hans Fodſel formindſkedes dog 
moget ved Anliggenderne i Spanien og Wortugal ; 
hvor man vedblev art gjøre den kjckkeſte Modſtand. Dags 
Lig faae man nu og en Krig imøde med Rusland uagtet 
Venſtabet et endnu var aldeles afbrudt og den franſke Ge— 
neral Prindfen af Pontocorvo imidlertid var bleven ud— 
nævnt' til Thronfolger i Sverrig. Ænglænderne under— 
ftøttede Spanien og Portugal med Kraft og forfynede dem 
med alle Nødveridigheder 3 tillige dreve de betydelig Hans 
del fornemmelig paa Rusland med Colonialvarer, Man 
begyndte i Frankerig at føre Klager mod Ruslands Op— 
førfel, og en nye Continentalkrig udbrød i, Juli 13812, 

hvori Franferig unterftøttedes af Rhinforbundet, Mar— 
ſchau, Oſterrig og Preuſſen. Uagtet de Franſte trængte 
frem til Moffau nodtes de til et Hoift ødelæggende Til⸗ 
bagetog efter at Moſkau var ſtukket i Brand af. Ruſſerne. 
Den ftørfte Deel af den franffe Armee omkom af Kulde, 
Hunger eller for Fiendens Sværd, Bel fif Napoleon tet føls 
gende Karen nye Armee paa Benene, men bigv efterhaanden, 
forladt af fine Allierede, feiv Rhinforbundsfyrſterne, der 
endog forbandt fiq med hans Fiender og tabte endelig Hoved⸗ 
flaget ved Leipzig (18 Oct. 1813) hvorved Frankerigs Magt 
aldeles fnætfedes og Napoleons fuldkomne Fald bebdirkedes. 
Napoleon og hans Soldaterrige bekreftede Pits ſtore 
Ord: Blandt alle Regjeringer er Sotdaterdeſpotie af kor⸗ 

M Mm 2 
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teſt Varighed. Den31 Marts 1814 droge Keiſeren af 
Rusland og Kongen af Preuſſen indi Paris: Alexander 
erklerede i fine Allieredes Navn at man ei længer kunde 
underhandle med Napoleon. og Senatet opfordredes til at 
udnævneen Mellemregjering, der kunde forvalte Staden 
og forfatte en nye Conftitution, Ifolde heraf forſamlede 
Senatet fig den 1fte April unter Talleyrands Forlæde og 
overdrog ham tilligemed fire andre Medlemmer Interimss 
vegjeringen. Han -erflærede Dagen, efter Napoleon for 
aflat, hvilken Beſlutning det lovgivende Raad befræftede, 
hvorpaa Ludvig 18de kaldtes til Frankerigs Ihrone… Nas 
poleon havde imidlertid frafagt'fig lamme til Fordeel for 
fin: Søn. Han gjorde det ſiden ubetinget den 6te April i 
Fontainebleau, da man forkyndte ham at Nationen alere—⸗ 
de. havde erflæret fig for Bourbonnerne og, da Marſchal⸗ 
lerne vægrede fig ved-af fægte for ham mod deres Fæbrenes 
land. Han blev forviiſt til Øen Elba, ſom han eryoldt 
fil Ciendom og den tredie Mai drog Ludvig 18de høifidelig 

"ind: Paris. Her begynder Franterigs nyejte 
Periodefom Kongerige under Bourbon— 
nevne. Et Udfaft til en Statéforfatning- var alerede 
den 5 Apr. antaget af Senatet og den 6te ſaf detjlovgiven= 
de Raad Ludvig 18 fulde før han beſteeg Thronen befræf- 
fe denne Grundlov. Han var landet ved Calais den 24de 

; Apr. og udftædede fra St. Ouen den 2den Mai en Erklaring 
ſom Konge af Frankerig og Navarra, hvori han offentlig 
fremftillede Grundfætningerne. for den nye Statsform, 
me: forbeholdt fig den nøiere Affattelſe af Conſtitutionen 
da Senarets Udkaſt bar Præg af Forhaſtelſe. Dette nye 
Udkaſt blev af Kongen. overgivet Nationen den 4de Sunis 
Det indeholdt en frie, indſtrenket monarkiſt, pad ægte 
Op ysning bygget Statsforms Grundfætninger f, Ex. Al⸗ 
les Lighed for Loven 3; lige Forpligtelſe lil at bære Sta⸗ 
dens Byrder, lige Ret fit alle Embeder, perfonlig, Reli— 

gions- og Srykkefrihed ; Eiendomsſikkerhed, Forglemmel⸗ 
je af hvad der var ſteet, Genfcriptionens Afſtaffelſez Kon—⸗ 
gens Perſons Hellighed. Han har den udøvende Magt, 
ſtager i Spidſen for Krigsvæfenet, ertlærer Krig og flutter 
Fred, foreflaaer Lovene og fundgjør dem: Han udøver 
den lovgivende Magt i Forening med Over- og Underhuſetz 
dog mane de Love, der angaae Sfatter og Vaalæg førft 
Vringes i de Deputeredes Kammer (Underbufet). Ogſaa 
Huſene funne forefflaae Love; Kongen tilftaaes en Civillis 
fte for hans Regjeringsfid. Han ſammenkalder Over- øg 
Underhuſet, udnævner alle Pairer, arveligt eller perſonligt, 
hæver Forſamlingerne og oplsſer Underhuſet, men maae 
inden tre Maaneder ſammenkalde et nyt; SERGE Huſe kun⸗ 
ne blot forſamles paa een Tid; — de Deputeredes Kam⸗— 
mer beſtaaer af de Deputerede, fom ere udnædnte af Valg: 

— 
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collegierne og fornyes hvert Aar, hver Deputeret maa 
være 40 Aar gammel og erlægge 1000 Franker directe Stats 
fer, Kongen udnævner Valgcollegiernes Præfidenter og 
af 5 af Hufet foreflagne Deputerede Underhuſets Præfident. 
Cantsleren er Overhuſets Preſident. Grundſtatten gjels 
der fun foret Aar. Alle Anføgninger til Huſet eller fra 
det ene Huus tih det andet maae ſtee ſtriftligt 2c. - Alerede 
den 14de Mai oprettede Ludvig det nye franffe Statsmis 
minifterium af flyv vel prøvede Mænd, En anden Inbrefs 
ning angit den fongelige Hofſtat. Her traadde den gamz 
le Adel igjen ind i fine Forrettigheder. Prindſen af Condé 
udnævntes til Kongens Overhofmeſter. Blandt Kongens 
Hofembedsmænd bemerker man ZalleyrandsPerigord, Ers 
kebiſkopaf Rheims, Kongens Storalmofenier, der har 
deelt Kongens Exil og ftaaer i Spidſen for de 154 af Kon— 
gen udnævnte Pairer af Frankerig. Kongen har i Sult 
Maaned givet Æreslegionen Henrik 4des Billede, Lilierne 
og en nye Indretning. De nuværende Medlemmer behode 
de de dermed forbundne Indkomſter, hvilfe ei tilſtaages 
dem der udnævnes for Fremtiden. — Ligeledes har han be— 
holdt Unionsordenen og de ældre kongelige Ordener, men 
afſkaffet Ordenen af Weſtphalen og Spanien, Den a2die 
Aug. 17814 indfatte Kongen fit Statsraad. — Til Kon— 
gens Civilliſte beſtemtes 25 Mill. Franker, for den kongeli— 
ge Familie g Mill. for de udenlandſte Anliggender 94, for 
de Indre 85, for Armeen 200,” for Søemagten 51 Mil. 
Nationen paatog ſig Kongens private Gjeld af 60 Mill, — 
Frecen til Paris havde- indffrænfet. Frankerig fil de 
Grændfer det havde 1792, og Kongen arbeidede ſaavidt det 
ftod til ham paa Rigets Opkomſt. Dog fandtes der ſtedſe 
mange Misfornøtede og Napoleon havde mange hemmelige 
Tilhængere, der underholdt Forbindelſer med ham. Plud⸗ 
ſelig lød Rygtet at han var landet i det ſydlige Frankerig 
med en lille Hob; en General erklærede fig for ham efter 

den anden og han anfom uden mindſte Modſtand til Paris 
hvorfra Kongen faae fig nødt til af flygte. Napoleon opz 
bød nu alt for aft fætte fig i Forſvarsſtand mod de Allieres 
de, ſom paa Congreſſen i Wien havde lovet Ludvig-18de al 
mulig Underſtottelſe. Preuſſerne og Englænderne under 
Fyrſt Bluͤcher og Lord Wellington afgjorde Napoleons 
Skjebne i Slagét ved Belle-Alliance eller Waterloo (18de 
Juni 1815) han flygtede i Jil til Paris, hvor han nok En— 
gang nedlagde Regjeringen og vilde at Senatet ſtulde er— 
kjende hans Son for Keifer: da han ei fandt Bifald; begav 
han fig ombord paa et SÉib fra Rochefort for af gage til 
Amerika; men blev optagen af de Engelſte og ſiden bragt i 
Sikkerhed til Øen St. Helena. Ludvig 18de vendte ders 
paa ved de Allieredes Underfrøttelfe tilbage til fin Hoved— 

ſtad, der begyndte nye Fredsunderhandlinger, hvori afs 
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giordes atFrankerigſkulde indſtrenkes til de Grændfer, 
det havde 1789, dog beholdt det Avignon og Venaisſin; 
videre fEulde der udbetales til de Allierede en Bum af 700 
Mill. Franter, og en allieret Armee fuldei 5 Aar befætte 
Franferigs Grændfefæftninger. — II, Frankerigs 
Geographie, Sfatiftil og Statsforfat—⸗ 
ning. Fragkerig firafte/fig under Napoleon ftra 41? 
14' til-s37 43" Bredde og fra 13? til 26? Længde,” Det 
omfattede henved 14000 [] Mile med, en Befolkning af 42% 
Mil, MennefÉer (foruden Beboerne afde illyriſte Provinds 
fer), Nu er Frankerig indffræntet tiv de Grændfer det 
havde før Revolutionen, dog ere Grendſerne noget anders 
ledes beftemte og tillige har Frankerig beholdt Avignon og 
Moͤmpelgard, ſom ligae inden for Rigets Grændfer, 
Storbrittanien har tilbagegivet Frankerig de franſke Antil⸗ 
ler undtagen St. Lucie og Tabago, ligeledes de øvrige 
erobrede Befiddeifer uden for Europa undtagen Isle de 
France, Fil Frankerigs oſtindiſke Colonier høre Pondi—⸗ 
chery i Carnatic, Mahé paa Malabarkyſten, enkelte Hahns 
dels!oger i Chandernagore ved Ganges, i Surate og i Can⸗ 
toni China. Ved Afrifa har Frankerig afftaaet Isle de 
France, Rodrigo og Sechellesøerne, men beholder Bourbon. 
Dener rig, men har ingen Havn, J Nordafrika eiede 
fordum det afrikanſte Selffab i Marfeille Colonier i La 
Calle, Bona og le Colloz ved Veſtkyſten af Afrika eiede Frans 
kerig Øerne Senegal og Gorea med nogleHandelspladſe paa 
Kyſterne og i Guinea. Vigtige ere de franjfe Befiddelfer i 
Veftindienere 1) De fmaa Øer St. Pirre og Miquelon ved 
Newfoundland med betydelige Fifferier; 2) Cayenne eller 
det franfe Guvana; 3) den gamle franſke Andeel- af 
Domingo, hvor Petion nu fjæmper med Chriftoph. 
Den Colonie var fordum færdeles vigtig; nu fys 
nes den at være fabt for Frankerigz 4) Martinique, 
Guadeloupe, Defirade, Les Saintes, Marie galante, St. 
Martin Riget befraaer nu af 84 Depp. Det egentlige 
Frankerig har 18 ftore nye Landebeie, 80 Broer, 30 Cana⸗ 
ler af der ſtorſte Slags , hvoraf 7ere gandffe fuldførte, 
€limatet hører til de ffjønnefte og frugtbareſte i Europa. 
Der findes Produkter i Overflødighed af ale Naturriger: 
Viin, Olie og Sydfrugter ere i Særdeleshed vigtige. — Fi— 
nanferne vare før Revolutionen i en forvirret Tilftand 3 
det famme var Tiffeldet mod Slutningen af Napoleons 
Regjering. Det hidtil, havte Skatteſyſtem er beholdt, 
Grendſetolden mod Belgien, Tydſkland og Schweitz veds 
varer. Landmagten var under Napoleon den betydeligfte 
paa Faſtlandet. - Den beløb fig til:650000 Mand regulære 
Tropper og 600000 Mand Nationalgarder; nu er den 
betydelig indſtrenket. Den er får Fremtiden beſtemt til 
220000 Mand. En Befaling i Moniteuren af 11te Mai 
nedſatte den franſte Somagt til 13 Linieſtibe, 21 Fregat⸗ 
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fer, 27 Corvetter og 88 mindre Fartoier. Kongen har og 
antaͤget fire Schweizerregimenter og fornyer. de gamle 
Forbindelſer med det helvetiffe Forbund, Manufacturer 
og Fabriker ere t-en efter Tisdomſtendighederne femmelig 
god Tilſtand. Efter de nyefte Angivelſer af alle garlig ét 

Frankerig fabrikeerte Varer beløber deres Vardie fig til 
7362 Mill. Franker, og Antalet af de derved beſtjeftigede 
Arbeidere er 1,747,000. J Juſtitsforvaltningen er det i 
Hovedſagen blevet ſom det var før, Retten gaaer nemlig 
ud fra Kongen, Han udnævner Dommerne 3; overordent— 
lige Commisfioner ere imod Statslovene. Godſers Confis 
ſtaͤtion eller Inddragelſe ér for ftedfe afſfaffet. Hvert 
Dep. har iøvrigt finPræfect, der er et Slags Sratholder, 
Bed Siden af ham ſtager et Vræfectur= og et Departe 
mentsraad. Hvert Departement deleg t Arrondiſſements, 
ſom have Underprefecter- Hver Stad og Flæffe har en 
Maire og een eller to Adjuncter tilligemed en Politiecome 
miſſair i gorhold ti Befelkningen og ef Municipalraad; 
i Steder af 100000 Indbe er endnu en Overpolitiecommis— 
fair, Hvert Canton haren Fredsret, hvert Arrondiſſe— 
ment en Domſtoel og hvert Dep, enCriminalret, Desuden 
gaves der 353 Apellationsretter. Casſationsretten i Paris 
dømmer i ſidſte Inſtans og udgjør Reviſionsretten. Den 
romerſt-catholſte Religion ſtal være Stats Religion dog 
tilſtaaes ale Religioner famme Friheder og Beſtyttelſe. 
Søvrigt har man med Henſyn til den gallicanife Kirkes 
Forhold til den romerffe Stoel antaget Concordatet af 
1801. Under Napoleon ſtod det hele Sirfevæfen under Re— 
gjeringen, Keiſeren udnævnte Erkebiſper og Biffopper og 
ham foore de Troſtabseed. Bel udnævnte de de øvrige 
Geiftlige i deres Stift, men Keiferen maatte forſt befræf- 
te dem. De Reformeerte have Sognekirker, der tillige ere 
Confiftorialfirter og Synoder; man regner en Conſiſtori— 
alkirke paa 6000 MennefÉer 3 5 flige Kirker udajøre en Sys 
nove, Lutheranernes Kirke har og Localconfiftorier, der 
ere inddeelte i Inſpectioner og ſtaae under Generalconfis 
ſtorier. Jøderne have et Confiftorium i Paris. 

"4 

Franſk Decimalſyſtem. Ved Decimal 
tegning overhovedet forftaaer man den Maade at regne 
paa, hvori bruges lutter Brøfer af 10, 100 og 1000 Deles 
Johannes Regiomontanus erkjendte førft Nytten af ſam— 
me ved Udregningen af logarithmiſte Zabeller. De Fran—⸗ 
ſte have ſiden Revolutionen føgt at indrette Maal og Bægt 
efter Decimalſyſtemet. De førte alle Maal og al BVæunt 
filbage til et enefte, Længdemaalet, Dette Grundmaal 
kaldes metre og indeholder x0/0607000 af Jordmeridianens 
'Kjerdedeel —T 3 Fod o Tomme iirddo Linier Parifer 
Maal. Dette Maal bliver forøget eller formindſtet efter 
Decimalregning; og man giver de forftjellige Maal Havne 
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ved aft tilfsie den græffe eller latinſte Decimalbenævnelfe 
til Grundmaalet, De latinſke Navne formindſtke, de græffe 
forftørre. De latinſte Ord ere Decem 10, Centum 100, Mille 
1000; de græffe Deka 10, Hekaton 100, Chilia-1000 Myrias. 

Derefter hav Man dannet fil Formindſkelſe Decimetre 7/0 
Centimetre <ig og Millemetre +37 af en Metre; videre 
til Forſtorrelſe Dekametre, 10 Metres; Hektometre, 100, 
Kilometre 1000 og Myriametre 10000 Metres⸗ Paa famz 
me Maade fanman gade frem ved alle Slags Maal, "Disa 
je Maal eve 17) Flademaal Are — 100 Metres; 2) Brændes 
maal, StrereTTi Cubik Meterz 3) Cubikmaal Litre1 Cuz 
bit Decimeter; 4) Zyngdemaal, Bægt, Gramme—WBægten 
aften Cubik⸗Centimetre deftilerer Band. . Herefter ere og 
Mynterne beſtemte. Imidlertid har man dog og færdeles 
Henævnelfer for mange Maal, Ved "Grundlængdemaa let: 
heder Millemetre Trait, Streg, Centimetret Doigt, Finger, 
Decimetret Palme, Dekametret Perche. Ved Flademaalet 
hedder Hektaren Arpent; ved Cubikmaalet Hektolitre, 
Serier, Skjeppe; Kilolitre Muid, Pinte, Tonde. 

FranſkLovgivrning. Frankerig havde for-= 
dum lige faa lidet Cenhed i Lovgivningen fem Tydſk⸗ 
land. Efter def lovgivende Corps kan man ſtjelne 
—— tre Perioder i Lovgivningen (fee code civil fran- 
01s — 

Franſk Malerſkole. Med Frants Iſte bes 
gyndte egentlig Maleriets Hiftorie i Frankerig. Han ind— 
førte Kunſten i Frankerig ved af indkalde Kunſtnere fra 
Stalien, ſom den berømte Leonardo da Vinci (1515) der 
dode i hans Arme, Andrea del Sarto (1518. og del Roffo 
(1530). Denne blev førfte Hofmaler og fif Overopſigt 
over Forffjønnelferne i Fontainebleau og efterfulgtes af 
Primaticcto. Den fidfte tra flere Italiener til Franke— 
rig og diſſes Kunſtſmag blev herſtende til Ludvig 14des 
Zid, Dette er Grunden, hvorfor mange Kunſtkjendere ei 
antage nøgen egentlig franfø Stole. Rigtig nok er det 
franſke Malerie udvoret af italienſt Stamme og næret ved 
italienſt Kunſts Indflydelſe og Frankerigs ſtorſte Malere 
have faaet deres Dannelſe i Ita lien, dog viſer den franſke 
Aand og Nationalcharacteer fig hos dem i mangt eiendom— 
ligt Trek. Under Frants 1fte dyrkedes fornemmlig Pors 
traitmaleriet og i Glasmaleriet udmærkede de Franſte fig 
faaledes, at Bramante, fom Pave Julius 2den paalagde 
at pryde Vatikanets ffjønne Vinduer, blandt andre Frems - 
mede,” lod komme adſtillige franſte Malere. De flefte 
Skribentere begynde den faa kaldede franſte Skole med 
Jean Coufin fra Soucy ved Sens (1588) fortrinlig bekjendt 

ſom Glasmaler, - Krigene under Henri den 2den og Hugos 
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notternes Forfølgelfer ffadede Kunſten middelbart og us 
middelbart. Forſt under Ludvig. 13de hævede den fig 
igjen. Vel havde Henrit 4de forfamlet de dueligſte Kunſt— 
nere i Louvre ; men den ulykkelige Borgeririg, hang polis 
tiſte Planer og tidlige Word hindrede ham i atgive Kunſter— 
ne noget betydeligt Gving, Heler ikke maa man lade 
ubemærtet, at allerede fra Frants iſtes Tid de faa faldte 
galante øg tif uanftændige Malerier, hvorved Kunften 
fornedredes til Vellyſtens Tjenerinde, vare meget yndede 

— t-Franterig, hvortil Hoffet bidrog uendelig meget. Forſt 
med Simon Bouet (født i Paris 1532 død 1641) erholdt 
Franker g en udmærket Nationalkunſtner, der ftiftede en 
Stole, hvoraf adſtillige ſtore Meſtre ere udganane, hvilke 
fulgte den rene italienffe Emag. Blandt de Kunſtnere, 
der udgik af hans Stole ere Le Sueur, Le Brun , Sean 
Baptiſte Mole, Dorigny, hans egne Brødre og Andre. 
Hans Samtidigenare Philip de Champagne, Le Valentin, 
Blanchard, Nost, Varin (ved 1670) hvis Difcipel var Nie 
colas Pousfin (fødr i Andely 1594 død 1665). Alle diſſe 
Kunſtnere indtraf under Richelieus Adminiſtration og gas 
ve de ffjønne Kunſter mere Characteer og Fuldkommenhed 
end de havde felv under Ludvigrade. Richelieu drog Pous— 
fin fra Rom til Paris (1639) ;. Kongen gav ham er Gage 
af 3000 Livres, Titel af førfte Dof tev og Overopſigt over 
alle artiſtiſte Foretagender. Dog ſtrev han felv, mismo— 
dig over de Gnfriquer han havde af kjempe imod, og 
over de fmaalige Beſtjeftigelſer, hvormed man bebyrdede 
ham,: „Jeg maa frygte at et længere Ophold i dette Land 
gjørmig filet middelmaadigt Menneſte, ſaavelſom de an— 
dre.“ Han gik 1640 til bage til Rom (See Art. Pouſſin). 
Hans ideale Stræben var e1 for de Franſte, og om og. Lud⸗ 
vig 14de tillod ham aft fortære fin Venfion i Som faa var 
dette mere af Forfængelighed og forat anſees ſom Beſtyt⸗— 
ter af Videnſkaberne end af virkelig Overbeviisning om 
denne Malers Fortjenefter.. Dan var og den forſte ſtore 
franffe Landffabsmaler. En af hans Diſciple var Caſpar 
Dughet.: Claude Gelée Falder Claude Lorrain (født 1600 
død 1682) den ftørfte Landſtabsmaler, levede i Bom. Den 
ſtorſte Ciendomlighed har den ſaakaldte franffe Rafael, nem» 
ligt Euſtache le Sueur (født 1617 død 1653). Reenheden i 
hans Stiil-og Omrids og hans hjertelige Simpelbed uds 
mærke ham for alle. Han forlod aldrig Paris og dog Fom 
Ingen Rafael nærmere. Efter Richelieu begyndte Kuns 
fterne igjen at ſynke, Under Ludvig 14de fom alle Kunſter 
fylde meget i det mindſte med Henſyn til Pragt, begik 
man to Feil i Kunſternes Direction: ferſt gav man dem 
mere udvortes Glands end ſand Storhed, for det andet uns 
derfaftede man dem Le Bruns Eneherredemme, fom un— 
derordnede alle Arbeider og alle Talenter fin Maade at fer 
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og handle paa. Eensformighed og trykkende Tvang, der 
fade Kunſten faa meget, vare uudeblivelige Følger deraf. 
Dane Compofitioner vare vel kraftige, men hans Figurer 
manierte og fornægte ei Franſtmanden. Bed Siden af ham 
udmærkede fig den phantafierige Seb. Bourdon (født 1616 
dØd1671.) Havde MinifterenColbert ei feet medteBrunsØ i: 
ne, havde han filtrere naget fit Maal at førherlige Ludvig 
14des Regjering ved Kunſten. Imidlertid. have Colbert 
og Le Brunſi det mindſte den Fortjeneſte at have oprettet 
Akademierne i Mom og Paris, hvilfe modſatte fig Laugs⸗ 
tvangen ved den hellige Lucas's Akademie. Under Ludvig 
I4de naaede og Gobelins og Savonneries Manufacturer , 
hvori man forfærdigede de fÉjønnefte Teppener efter de 
perfijfe Monſtre, den høiefte Fuldkommenhed. Louvois føgte 
fiden at Fuldkafte alt hvad Colbert havde anordnet. Hans 
Yndling, Pierre Mignard (faldet Romeren, født 1610, 
død 1695) fom blev førfte Maler, behandlede Kunftxerftolen 
med Stolthed. Dog var han felv en kraftig Maler. 
Epechen under Hertugen af Orleans Regentſkab var ei 
gunftigere for Kunfterne. Uagtet den førfie Mater, Ans 
toine Coypel (fødti1669). perfonlig beſtyttedes af ham og 
den herſkende Luxus ſyntes at være Kunſterne gunſtig, ſank 
de dog efter Pouſins, Le Sueurs, Mignards og Lebruns 
Død indtil Midten af Ludvig 15des Regjering. Jouve— 
net, Vanloo, Doyen, Pierre Subleyras, Reſtout, «Bas 
teau o.A. viſe Maleriet i dets Aftagen. Den ukydſte Mae 
ler Boucher (født 1704 død 1770) viſer ſamme 4 fuldtoms 
ment -Forfald, ved Äfvigelſen fra Matur og Antike ved 
Bizarrerie og Uffectatjon. Alle Kunſterne vare mere ellet 
mindre afhængige af Akademiets Directører, hvis Smag 

man maatte rette fig efter for at vinde en Priis. Le Prins 
ce (født 1733 død 1781) af Bouchers Skole, var berømt 
ved af forbedre Aquatintamaneren. Joſeph Vernet (født 
1714 død 17389) en fortræffelig Landſkabsmaler, ifær bes 
romt af fine Sseſtykker, ftod ene i fin Kunſt, Gué dannede 
fig efter ham, Vien (født 1715 i Monepellier) vovede af 
vælge fig Naturens og Antikernes Studium til federe hvil 

ket alle Skolens Overhoveder havde betragtet ſom en fars 

lig Fordom. Dog iagttog han den Forſigtighed ei at træde 
frem ſom Reformator, ei træde nogens Egentjerlighed for 
næv og ei vife nogen perſonlig Wrgierrighed. Uden at 
vælte Enthuſiasmus var han tilfreds med. den Agtelfe der 
grundede hans Rygte. "Vincent, David, Regnault, Mes 
nageot, Suvée og alle fenere Malere, der have udmærtet 
fig ſom Meftre, vare enten hans Difciple eler havde dans 
net fig efter hans Monſter. Han anſees derfor ſom Fader 
for sen nyere franſke Malerffele: Den lykfelige Revolutiz 
øn idenne Kunſt, figer Lebreton i hans Jadberetning til 
Keiſeren, af 5 Marts 1808, begunſtigedes tildeels ved Tids⸗ 
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alberens philoſophiſte Aand. Hvad Diderot bekjendtgjorde 
om Sallonerne af 1765 og 1767 vakte og udbredede mange 
nye Ideer om Kunſten, hvilke havde en gavnlig Indflydel—⸗ 
fe. ar 1739 blomftrede denne nye Malerſkole, da Revo⸗ 

lutionen pludfelig udbrød og Mationalforfamlingen 1791 
ovhævede ethvert artiſtiſt Inſtitut. Partierne hindrede 
Oprettelſen af nye Anſtalter og i Aarene 1792 og 93 tabtes 
mange herlige Kunftværter ved -de raae og ødelæggende Ud— 
brud af det franffe Frihedsraſerie. Ogſaa Mationalcone 
ventet ophævede alle Akademier, derimod traadde de pas 
triotiffe Kunſtnere fammen under Navn. af Sociéré populai- 
re er républicaine des arts, hvortilenhver Borger, der drev 
en tegnende Kunſt eler fandt Smag deri, kunde erholde 
frie Adgang og beføge Forſamlingerne i Louvre. Som Res 
volutionsmaler, der fandt Behag i Fremftillingen af 
Skreækſcener, fremſtod Viens Difcipel David, famt Gerard 
og Bincent,- Man fan, figer Fiorillo ide tegnende Kun— 
ſters Hiſtor ie, ønffe de Franſke til Lykke med at de ende— 
lig have forladt den gamle Skoles Maxime og ſtjenke de 
antike og ædte Kunſtverker mere Opmerkſomhed; men de 
forfalde til et andet Extrem ved at miskjende Maleriets 
Grendſer og Beſtemmelſe, holde Sculptur og Malerie 

for eet ogtaffectere en Simplicitet, der er dem fremmed.” 
Den ſterſte Deel af den nyere Skoles Malerier ligner co— 
lorerte Statuer og Basreliefs, Figurernes Omrids ere 
ſtjerende, Udtrykket voldſomt, Compoſitionen fom og 
før, Coloriten haard, fordi de vælge Localfarver af Na— 
turen og føge af hæve Effecten ved mørke i det Sorte fals 
dende Skygger. De nye frauſke Kunſtnere troe aft kunne 
overføre Græfernes Simpelhed i deres Vorker, men fore 
verle det Simple med def Tomme og arbeide med Moie 
for at blive Ejedfommelige. Da de ei ere giennemtrængte 
af ægte elaſſiſt Dannelſe, faa blive de Fun ſtagende ved det 
Udvortes, uden af finde Grundfætningerne for Smagen , 
og det fynes virkelig ſom Tidens Aand ſtedſe mere vil 
fjerne dem fra Idealets Kunſt. Den nyefte franffe Sko— 
le deler ſig efter Fiorillo i tve Claſſer, hvoraf den førfte 
har nogle agtværdige Elever af Vincent, David, (f Er 
Drouais, Gerard, Girandet og Regnault, f. Ex. Pruba 
hon, Gratiernes Maler, hvilke ved grundige Studier træns 
ge dybt i den gamle Kunſts Indre, beſtjeftige fig alvorlig 
med Natur og Anatomie, tage en Rafaels, Gjulio Roma— 
nog og andre ſtore Meftres Værker til SMønfire , -befidde 
et lykkeligt Talent i Opfindelſe og Udforelſe og paa nye 
fremfalde den venetianſke og lombardiſke Penfels Trylle— 

farver. Den anden Claſſe danne diſſe Kunſtneres Ef—⸗ 
terlignere, hvilke ei kunne hæve fin til Idealets Hide; de 
affectere Simplicitet, ſom er det franffe Naturel modſat, 
blive overdrevne for at fremtvinge Udtryk og give alle des 
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res Verker et Anſtreg af egyptiſft Simpelhed og Kulde, 
fordi Keiſeren havde en ſtor Tilbsielighed til den ægyptijke 
Kunſt. Den tredie Claffe beftaaer af Levningerne af den 
gamle Skole, ſom paa en jammerlig Maade er bleven fils 
bage for Zidsalderen, Til Miniaturmaterne og til de 
bedſte Tegnere med Sepia og fort Kride bører for nærvæs 

rende Tid Iſabey, der har tegnet Bonaparte og hans Fa⸗ 
milte i flere Portraiter meget træffynde, Garnier cg te 
Barbier udmerke figi det hiſtoriſte Fag, Valenciennes , 
Thibaut, Sablet i Landſtabsfaget. Blomſter og Frugt= 
maleriet, Afbildning af Naturalier ſom Planter, Inſec—⸗ 
ter, Fugle, ſaavelſom Porcellainsmaleriet er i de nyeſte 
Zider it Frankerig bragt til den bøiefte Spidſe. Føvriot 
fortjener det åt bemærfes' at Maleriet blev meget under= 
ſtottet under Napoleon og mange Anſtalter gjordes derfor. 
Muſeerne derigerede Vivant Denon, 

Franſk Muſik. lerede t desælofte Tider, da 
KranFerig endnu heed Gallien, havde dette Landen eien— 
tomlig Muſik. Diodor, Gregor af Tours o. A. berette, 
at der alerede har været Muſikſkoler Aar 2140 efter Vers 
dens Skabelſe. Bardus en galliſt Konge ſtal have ſtiftet 
dem, og efter ham ffulde Sangerne og Spillerne være 
blevne kaldte Barder, hvilke Dupleix anviſer deres. Sæde 
i Montbard i Bourgogne, Viſt nok er det, at Barderne 
tilhøre Celterne eller Galerne,“ og man fan altſaa ei tviv⸗ 
le om efter hvad Strabo, Diodas o A7 fortælle, at, Kund⸗ 
Fab om og Lyſt fil Muſiken fandtes hos Gallierne. Da 
Romerne undertvang dem forlode Barderne og Drui— 
derne deres Fedreneland, og fra de Aarhundreder ſom 
fulgte paa Julius Coſar, vide vi Intet om dette Lands 
Tonekunſt. Blandt Frankerne maae den vel have været” 
befjendt for Pharamund, naar -det" ellers er fandt hvad 
Fouchet figer uden Beviis, at man har udraabt d nunne til 
Konge i Spidfen af Hæren under Lyden af Zrigerſt Muſik. 
Gregor af Tours fortæller af man ved Chlodevigs Daab t 
Kirken St. Remy i Rheims opførte en Muſik, der var den 
ophoiede Gjenſtand verdig. Den henrykkede Chlodevig 
faaledes, af han i en Fredsflutning med Theodorich, Aſt⸗ 
gothernes Kongeienegen Artikel, paalægger denne at ſende 
fig en god Guitarrefviller- og et Muſikchor fra Italien. 
Anekdoter om flere Konger fra denne Tid levere Beviſer 
paa Kjetlighed fil Muſiken og ſammes ſtore Girtninger. 
Chilperich felv Digter vg Mufitus, opfandt fire Bogſtaver, 
fom han tilfsiede Alphabetet for at lette Rimet i det fran— 
kiſke Sprog og gjøre Sangen behageligere… Under Pipins 
Regjering, antage Flere det. førfte Orgel i Franterig. 
Gar! den ftore bragte Aar 801 Mufici med fig fra Italien 
og oprettedeen Muſikſtole i-fit Pallads. Kong Roberts 
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Formæling med Conſtance, en Datter af Wilhelm, Gre— 
ve af Provence anſees for Epochen for de Franſkes Smag i 
Muſikken. … Kort derpaa dannede fig eet Selſtab Sangere 
og Muſici fom man kaldte Trouveres, Traubadours, Shans 
tiers; de digtede og fang. Andre kaldte fig Jongleurs 
eller Menetriers og ledfagede deres Sang med Inſtrumen— 
talmuſik. Man veed, at diſſe Eom i de Stores Paladſer, 
hvor man ved Taffelet, ved Høitider og offentlige Fefte 
frydede fig ved deres Sang, - Robert, Hugo Cåpers Søn, 
var Digter og Tonfunftner Thibault, Greve af Cham— 
pagne, og Konge i Navarra, fom var dødelig. foreiftet i 
Dronning Blanca, forſamlede fit Raad for at ſporge om 
et Hjelpemiddel mod Sygdommen, man vidfte intet andet 

for ham end, Muſik og Poeſie Paa den hellige Ludvigs 
Tid ſynes Kunſten alene at have indſtræenket fig til Kirkes 
muſik. Carl steelffede Muſikken meget og pleiede at fluts 
fe fit Taffel med Fløiteconcerter. Under Philip den ſmuk— 
Te opbyggede man et Theater, hvor der, opførtes Feerier 
med Mufik. Den Fæftlighed, fom man foranftaltede, da 
Ludvig Dutin, Phiiip den lange og Carlden ſmukke bleve 
jlagne til Riddere, varede itre Dage. Siden veed man 
indtil Frants den forſtes Tid neſtendeels ei, om der har 
været nogen Muſik i Frankerig; men denne Konge, en 
Ven af alle Kunfter, oprettede foruden fit Capel, en Kama 
mermuſik, der fulgte ham 1515 til Slaget ved Marignano 
og t Bologna forenede fig med Leo den jodes Capel, faa 
længe begge Souverainer opholdt fig der; en Omftænbigs 
hed, der fandfynligvits havde Indflydelſe paa den da hers 
ſtende Smag og forberedede den mærfværdige Forandring, 
der bevirtedes ved Henrik 2dens Formæling med Cathaz 
rina af Medicis. Frankerig fylder de Mufici, der fulgte 
denne Prindfeffe fra Italien, den bedre Smag i Muſiken. 
Carl 9de yndede og dyrkede baade Poeſie og Muſik, og 
under hans Regjering oprettede Jean Antoine Baif i fit 

Huus i Forſtaden St. Marceau et Muſikakademie, hvori 
Kongen felv fpillede Engang ugentlig. Euſtachius du Laus 
roy fra Beauvais, Carl den 9des og Henrik 3dies Capels 
mefter var en fortræffelig Tonekunſtner. Margrethe af 
Lothringen, Henrik den 3dies Stifføfters Formæling, 
blev høitideligholdt ved en ligeſaa nye fom glimrende 
Feſt. Ronſard og Baif forfærdigede Texten, Muſikmeſtre⸗ 
ne Beaulieu og Salmon Muſiken dertil faavelfom til en 
comiſt Ballet af La Chesnaye. Udforelſen af denne Ballet 
gav de Franſke Smag paa dette Slags Amuſement og der 
etablerede fig dengang en. Troppe af Comediens italiens i 
Hotel Bourbon. Snart fandt hiin Feſt Efterlignelſe— 
Henrik 3dies Gemalinde gav en i Louvre, ſom endte fig me) 
Balletten Ceres, hvori Muſiken var af Claudin, Frants 
rigs paa den Tid meeſt berømte Tonekunſtner og Dandfen af 
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Italieneren Ballazarini, ſom ſiden kaldte fig Beaujoyeur. 
ar 1583 indførtes Muſik i flere Kirker i Paris og det af 
Henrik den zZdie oprettede bodfardige Broderſkab havdeen 
førgelig Muſik + fit Følge. Henrſk ade gjorde lidet af 
Muſiken, hvorimod Marie af Medicis varen deſto ſtorre 

, Beninde af ſamme. — Ludvig 13de begunſtigede Skueſpil 
og Muſik og componerede ſels adſtillige Sange. Ludvig 
1desSmag ogPragtlyſt bragte ogfaa Muſikken i Opkomſt. 
Aar 1644 lod Cardinal Mazarin de bersmteſte Muſici kom⸗ 
me fra Italien for at give den førfte Foreſtilling af en Ope—⸗ 
ra. Denblev given i Louvres Sal; dens Emne var Les 
amour s d' Hercule, Lulli debuterede deri med Muſik til 
Balletten. I Xaret 1660 fremkom Lambert og Boffet med 
et nyt Slags Sang. Lambert, Overintendant for Muſi—⸗ 
Fen hos Enkedronningen, fatte Petrins tø førfte Operaer é 
Muſik. De opførtes 1559 0g 1671. Dog var Muſiken i fin 
Varndom indtil Lullis's Tid, han var den egentlige SÉas 
ber og Forbedrer af Rationalſmagen. „Hans Chore, figer 
Schubart, ere feſtlig ftore. JRecitativſtilen var hön en. 
faa ſtor Meſter at de fleſte europeiſte Toßeſettere rettede 
fig efter ham. Hans Arier ere rigtig nok blevne temmelig 
gammeldags for vore Tider, men Vee den der ei føler Kraf⸗ 
ten af deres ſimple Udtryf i fit Hjertes Inderſte! Lulli 
forffod Sangen tilgavns, han folte og vakte Følelfer, 
Bel var hane Sang yderfé fimpei, men Sandhed ,- Natur 
og kunſtloſt Udtryk erſtattede alle vore Former og Caden— 

cer,  ODgfaa i Kammerſtilen har Lulli udmærfet fig ſom 
Meſter. Hans Ouverturer, Sonater og Dandſeſtykker 
vidne om et uudtømmeligt muſikalſk Genie,“ Han er Ops 

"finder af Menuetten, hvormed han. gjorde Opfigt over hele 
Europa. Den førfte Menuet dandfede Ludvig 4de 1663 i 
Verſailles med een af fine Maitreſſer. Lulli forfærdigede 13 
Operaer, en Mængde herlige Kirkeſtykker og Galanteriefas 
ger, Efter hans Ood gjorde, fom Schubart udtrykker fig, 
den franſkeMuſik, en lang Generalpaufe, hvilet dog mindre 
tan gjelde om Mangel paa Tonekunſtnere overhovedet end 
om ſaadanne, der have lignet Lulli; thi paa Zonefunfønes 
re manglede det ej: Campra, Coloſſe, Destouches, Mous 
tet, Bernier, Clerembaut, Monteclair, Dubouſſet, Bas 
tiftin, La Lande, Marais, Forquerey, Marchand, Cou— 
perin, Batifte, Senailler, Rebel, Francoeur o. A. bloms 
ſtrede efter hverandre og naaede mere eller mindre Hæder. 

rer ⸗— — — — 
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eller 

renen NONE Haand dg 

de i felffabelig Underholdning og ved Læsning for 
rekommende Gjenftande, Navne og Begreber, 

med Henſyn til Folke- og Menneſte-Hiſtorie, 

Politik, Diplomatik, Mythologie, Urdæo-s 

logie, Jordbeſkrivelſe, MNaturfundffab, Fas 
brif og Manufacturvæfen, Handel, de ffjønne 
Kunſter og Videnſtaber, indbefattende tillige 
de ældre og nyere mærkværdige Tidsbegiven⸗ 
heder, ; 

i 
overſat 

efter 

den whoſte Originals tredie Oplag, med adſtillige 
Forandringer og Zillæg, 

AES 
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Overlærer ved Kjøbenhavns Kathedralſkole. 

Tredie Binds fjerde Hefte. 

Kisbenhavn 1817: 
Forfagt af A. Soldin 

Trykt hos C. Græbe. 
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* Fra nfi Mu fiÉ (fortfat,) Rousſeau, hvis muſikal⸗ 
EF fe Ordbog med Rette gjorde jaa ſtor Opſigt, var en 

Demning imod fine Landsmends flette Modeſmag, hvis 
Dverfvømmelfer han i nogle Aar holdt tilbage Rae 
meau erhvervede fig ſom Theøretifer ei ringe Fortjeréfte 
ved at opftille Principetifor Grundbaſſen; ſom Compeniſt 
fordunklede han ei allene alle ſine Samtidige, men 
bragte felv Lullis ſtienne Recitativer i Forglemmelſe. 
Han var 50 Aar gammel, da han 1733 gav fin forſte Opera 
Hypolire et Aricie; 20 andre Compofitioner af ſamme 
Slags paafulgte og fatte Stemplet paa hans Hæder. 

— Rouffeau ſeld bekjendte, af man fylder hans Operaer, at 
det lyriſte Theater er hævet over de almindelige Breder, 
„Han hat, ſiger Rouſſeau, driftig giennembrudt den mege £ 
tinge Muſiks ringe Cirkel, inden hviffen vore ſmage Mus 
fici ſiden Lullis Død tumlede fig omkring; han har ef ſtort 
Talent, megen Ild, en ſtor Kundffab om alle harmoniſtke 
Dmvælfningerog alle Midler til. at frembringe Virknin⸗ 
ger. Han er ben forſte, der har forfærdiget Symfonier 
øg tige Accompagnementer, men har deri aaaet for vTdt, 
Han gjorde diſſe fidfte altfor overlæffede, hyppige og fer” 
virrede. Ogſaa han har havt Lullis Skjebne; den ſtor—⸗ 
fte Deel af hans. Muſik er glemt og vil ei mere komme for 
Dagen, Mere Sndflydelfe end nogen anden har Gluck 

hauvt paa ben franfe Muſik. "Han traadde frem med Piccta 
ni 1774. Hans Mufit hævede de Franſtes Stemninge 

Mod Slutningen af Kongeperioden ſank Aånden ſtedſe mere 
til Smaahed, og de comiffe Operaer. fordærvede næften Alt: 
Philidor underholdt fortrinligt denne fordærvede Smag. 
Selv ben fortræffelige Gretry vilde have udrettet uenteligt 
mere, hvis han var fremtraadt øaa en anden Tid. De 
Franſtke have forføgt fig i alle muſikalſte Skrivearter og 
hver har hos bem fin Eiendomlighed. Man kan iffe neeg— 
te at ogſaa denne Kunſt ſom alle andre var manieret paa 
en fønterlig Maade. Forgjeves henvifte flere til den ita— 
lienſte Smag ; man føate vel aft amalgamere den med den 
franſke, men hvad kunde fomme der ud af, da de ere hin⸗ 
anden faa aldeles modſatte? Med Rette ſiger Burney i 
fin muſikalſte Reiſe: „Den rene Sandhed er af de Franſke 
gi lite den italienſkte Muſik; de foregive vel af antage 03 

beundre den, men det er gi andet end — Goͤ⸗ 
n 
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the har i en Anmeéerkning viiſt, hvorfor det vel ei ens 
gang er muligt at begge Nationers Smag fan forene 
ſig. Italieneren fryder fig sed Harmonie,. og Melodie 
fom faadan; Franſtmanden har mindre denne Sands end 
KXølelfen og Lidenſkaben, ſom derved vekkes, for Piet. 
Selſommt Harmonter, afbrudte Melodier, voldſomme Af⸗ 
vigelfer og Overgange spføger han for at udtrykke hine og 
udfætter fig tit for den Oaddel at ſtode Øret. Hymnerne 
og Sangene under Revolutionen virkede derved ſaaledes af 
de et maae forbigaaes i den franſke Muſiks Hiſtorie. 
Hvad Burney derfor har bemærfet under den fidfte Konges 
Regjering, have nyere Reifende bemærket om Revolutiones 
iden. Kun en udvortes Ynde lokkede til Pergoleſis Sta⸗ 

bat mater og Leos Miſerere. Ved Haybns Skabelſe var 
Galen Forſtegang propfuld, ved Gjentagelfen tom, og 
Haſſelmayers mozartſte Theater fandt fnart fin Unders 
gang. Imidlertid gjør man meget af Mozarts og Haydns 
GSymfonier og Quartetter og erecutere dem hyppigt. 
Mapoleons Regjering var ogfas virkſom for Muſikken. 
En før 178Y indrettet Syngeffole, fom flod under Operas 
ens Indflydelſe opløftes fom en fongelig Anftalt. Blandt 
Hovedindretningerne tilMufitens Befordring er Conſervatoi- 
rede Musique, Fem Directeurer have deri Opſigt over Cles 
verne, fom ere inddeelte i forſtjellige Claffer efter de Ins 
firumenter, de fpille og nyde de berømtefte. Meftres Uns 
derviisning. Markverdigt er og det i en egen Bygning 
anlagde (1806) mufifalffe Bibliothek, det enefte i fit Slags, 
for hviifer Napoleon var faa virffom i Italien. Académie 
de Musique eller den ſtore Opera hører uden Tviol til de 
betydeligſte, der gives og udmarker fig ved Kunſternes 
Virtuoſitet. J de nyefte Tider bevirkedes en nye Revolu— 
tion i den franffe Muſik ved Cherubini og Spontini, 
der dog begge ligeſom Glud et vare Franffmænd,: Dem 
nærme fig mere eler mindre Mehul, Boyeldieu o. A. Nis 
col, Iſouard, Berton, Catel, ſom har ſtrevet en Haand⸗ 
bog i Harmonien, ſlutte fig mere eller mindre ti! hine eler 
fil D'Alayracs lette Romancetone, Man fammenligne 
iøvrigt hermed Reichardts Breve over den nyere Muſiks 
Tilſtand i Frankerig. 

FranſkpPpoeſie. J det 12te Aarhundred finde 
vide førfte Spor fil en Poeſie i Frankerig fernemmelig 
uddanner af Normannerne, Da Normanneren Alerans 
der (af hvem Alexandrinerne bave Navn; ved Philip Aus 
guſts Hof mellem 1180 — 1223 havde forfattet Alexander 
den ſtores Levnet i Riim fuld af allegoriffe Hentydninger 
paa Philips Bedrifter og Kongen med Belbehag havde hørt 
hans Riim ag andre deri fundet Opmuntring til Poefien , 
da førft levede Poeſien op i Nordfrankerig. Kongerne af 
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Frankerig hædrede fiden Digtere og Sang; andre Store 
ftemmede i ſamme Tone, og ſaaledes blev Poeſien ogſaa 
her en Hovedforlyſtelſe ved Hoffet og i de bedre Selffaber« 
Tet romantiſt-poetiſte Aand, der i hrin Tid ved Proven— 
calerne levede i Italien, Spanien og Sydfranferig rog og? 
jaa Veien igjennem det egentlige Franterig, og det riders 
lige. Galanterie yttrede fig endog ved Seine; Fra den 
Tid Kong Thibault af Navarra havde udaandet fine 
Sukke for Dronning Blanca, liigen provencalfÉ Trouba— 
dour, iſtemmede og andre famme Zone og man finder blandt 
gamle Bibliotheters Haandferifter hele Samlinger af 
gammel franſte Chansons og påstorelles, fulde af bittre 
og tungfindige Klager fil haarde Herſkerinder. Selv ved 
det glade Bæger og til Underholdning ved Bordet fang man 
Elſtovsſange. Endelig efterlignede man her Kjerligheds— 
retten, hvori man poetifÉ underføgde og afgjorde Strids— 
ſporgsmaal i Kierligheds og Galanteriefager. Desuag— 
tet fynes de FranfÉe ei endnu med Enthuſiasme at have 
hyldet Poefien, ſom Provencaler, Italiener, Spanier og 
Portugiſer ,,De yndede figer Bonterweck, i Poeſien me— 
re den aandrige Underholdnings Kunſt end virkelige Folel— 
fers inderlige Udtryk.“ Derfor gjaldt i Frankerigs gas 
lante Cirkler en aandrig Fortæller ulige mere; Fortéllin— 
ger, lyftige Evertyrer, Feehiſtorier og Romaner frem— 
ſpirede paa denne Grund, De kortere Stykker vare Fab- 
lieaux og Contes, ſom udgjordecenaf Forlyſtelſerne paa 
Galladage, ved Fefte og Smauferier. Snart fortalte 
Gjæfterne felv efter en vis Tuur, fnart optraadte Førtæl- 

lere, ſom øvede fig i deres Kunſt og for deres Færdigheds 
Skyld bleve fagne i Tjeneſte af Hofferne. (Le grand Fabli- 
au ou Cøntes du 12 f& 13. Siécle) Par, 1779 5 Vol. 12). 
Romanerne vare af forſtjelligt Slags : 1) Ridderromaner, 
der gif ud fra det under Turpins Navn digtede Carl den 
ftores Levnet og fra Kong Arthurs Bedrifter ſaaledes ſom 
Benedietinermunken Wilhelm af Monmouth havde opdigtet 
dem. Bed de fidfte ſammenſmeltede det Brittiſte med det 
Franffe, Kong Arthur og det runde Bord bragtes over paa 
franſt Grund ligefom maaffee Amadis kom fra Spanien 
eller Portugal. (Endnu en anden Kilde for flige Digtnin— 
ger var Alexanders fabelagtige Levnet og Sagnene om de 
thebanffe og troianfÉe Heite, fom man alle. henflyttede tit 
Riddertiden. (Corps d” extraits de Romans de Chevalerie 
p. M. le Comte de Treſſan. Paris 1782 4 Vol. 8. Biblio- 
theque universelle des Romans. Paris 1775). 2) Fabelag⸗ 
tige Kronniker i Berg, 3) Allegorier. I Spidſen af 
diſſe ſtager den faa kaldte Roſens Roman, en Bog. fom i 
Frankerig anfaaes for Geniets Triumph. (Le Romain de 
la Rose par Guillaume de Lorris. — 3 Vol. 12). 

i RS 
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Paa Reiſerne tit Orienten bleve de Franſke bekjendte med 
Feeromanerne. J det Izte og 13de Aarhundred maa man 
og ovføge de førfte Spirer til den franffe dramatiſke Poeſie, 
i deres Myfterier og⸗ Moxaliteter. Saaledes blev det + 
det Væfentlige lige. indtil Frants Ifte i Begyndelſen af det 
16de Aarhun red, under hvem Chevaleriets Aand i Franke⸗ 
rig førft uddøde. Her, begynder en nye Periode i ben 
frauſke Poeſie, ſom tog fin Retning'efter den franſk Natio⸗ 
nalfmag, fra hvilken den ei ſiden er vegen. To Ting vis 
ſe fig herved ſom Characteriſtiſte: en Stræben efter For⸗ 
ſtandighed, ſom fremmedes ved be gamle GClaffifers Exem⸗ 
pel efter franſt Synsmaade, og Stræben efter åt behage 
Hoffet. Gandſte rigtigt bemærter Boutetwed: den frans 
ſke Poeſie trængte fig ftedfe nærmere til Hoffets Sphare. 
Stedſe merkeligere antog den Hoffets Sæder og Sprog, 
og gik derved ifær naar. den fortrinlig vilde udmærte fig; 
over til elegant Veltalenhed." Engſtlig firæbende efter 
Hoffets Gunſt, agtede de franſke Digtere Naturens Stem⸗ 
me mindre end Reglerne, uden hvis Sagttagelfe de et 
Funde træffe den ffore Verdens Tone, For at glimre efter 
Onſte med deres Talenter, turde de ei tabe den Effect 
af Pie, ſom deres Varker ſtulde gjøre i Rerheden af de 
Store. Til denne Effect, der tilſtrekkelig ſmigrer Fors 
fængeligheden, men nedtrykker den poetiſte Eelufølelfe og 
indſtrenker hele Geniets Frihed proſaiſt, kommer man ſted— 
fe tilbage i Hiſtorien om de Franffes ſtienne Literatur. 
Den ftore Verdens Bifald: forefværede dem beſtandigt ſom 
den ledende Stjerne paa deres Horizont og ſom Kunſtens 
høiefte Priis.“ Saaledes opkom Cenfidighed i Smagen og 
Afhængighed af et elegant Hofs Bedtægter; iftedet for 
en frie Naturpoeſie en Stats og Toiletpoeſie. Denne Pe— 
riode varede til imod Midten af det 17de Aarhundred, da 
Richelieu med fin hele Indflydelſe efter fin Synsmaade 
virkede paa Frankerigs Litteratur og Poeſie. Han drev pad 
det franffe Sprogs Cultur, og kronede fine Beftræbelfer 
herfor faavelfom for Franferias ſtjonne Litteratur over» 
hovedet ved Stiftelſen af Academie francaife 1635, hvorved 
de Franſkes litteraire Smag blev unbderfaftet en formelig 
Lovgivning og Hoffmagen i viſſe Maader blev dictatoriſt 
for Nationen. . Den Rekke Digtere  fom høre til denne 
Wetiode, begyndte med Marot, med hvem de franfke Lite⸗ 
Tåtorer overhovedet lade den franſte Poefies Epoche begyn⸗ 
de. Hans Zilhængere faldte man Marotifter, der ligeſom 
deres Overhoved, ftræbte efter Correcthed i elegant Snur⸗ 
repiberie. Blandt dem fortjener manftee Marots Velyns 
derjke, hvis man vil regne hende til hang Tilhængere, 
Frants iſtes Søfter, Dronning Margrethe af. Navarra , 
den mefte Udmærfelfe. . Jøvrigt gives der næften intet 
Slags Poefie, hvori man jo med mere eller mindre Lykke for⸗ 

i 
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føgte fig i denne Periode. Jodelle indledede en — 
nelſe af Theatret og ham fulgte hans Venner, den faa 
kaldede franſtke Syvftjerne. (la. Plejsade francoise) hvori 
Ronfard priles endnu i det følgende Aarhundred fom den 
meejt tyfende. Foruden ham og Jodelle hørte hertil du 
Bellay, Antoine de Baif Pontus de Thyarde, Femi 
Belleau og Fean Daurat, hvis Glands dog alerede for læats 
ge fiden er fordunklet. Jodelle maae. tillige betragtes 
fom Stifter anne franſte Sonnettiſters SÉole 3 i den an— 
Den Halvdeel af det 16de Aarhundred herfkede fornemmelig 
Sonnetpoeſier. Der fom og ef ſtort Forraad middelmaadis 
ge Lyſt og Søryefpil ti: fyne før de gamle Theatre aldeles 
ophørte under Henrik 4de og en Mængde Hyrdedramaer 
før der lagdes Grund til de nye Skueſpil ved to ſtaaende 
Zheatrei Paris. Fil de meeft berømte Mavne fra denne 
Periode høre Deportes, ifær for hans Bergeries ; Malher⸗ 
be, de Franfies Mønfter i det lyriſte; Regnier der er⸗ 

holdt Celebritet ved fine Satirer, ſom Racan ved ſine 
bukeliſke Digte og Paſſerat ved fine komiſte Fortællinger. 

Som Stuefpildigtere brøde Rotrou, Baro og Manret Bas 
nen. Føvrigt vedblev ogſaa i denne Periode de Franftes 
Hang til Fortællinger, der i den førfte Halvdeel af det 
16de Aarhundred endnu holdt faft ved de gamle Ridder— 
tomaner, men derpaa tog forſtjellige Refninger, Forſt 
yndede man Movellerne, hvoriblandt Dronningen af Mas 
varras Heptameron er mærkelig. Een af Narionens for— 

trinligſte Hoveder, lige udmærket ved Opfindelſesgand 
og Bid, Rabelais, bragte den ſatiriſte Romån paa Banen, 
hvortil, fiden kom Hyrderomanen og Memoirerne, ſom 
føgte af forene ben ſande Hiftories og Romanens Fortrin— 
Det var ifær fra den Tid d'urfé rev fin Hyrderoman 
Uftræa og Brantdme fine Memoirer. Den tredie Periode, 
der gader fra Midten af-det 17de til de førfte ti Aar af det 
18de Aarhundred og indbefatter Ludvig 14des fan kaldte 
gyldne Alder, begynder med Corneille og Moliere. J 
det veſentlige ſſtedte ingen Forandring, og man gif blot 
videre paa den alerede betraadde Bane. Den franſke Na— 
tionalſmag flog nu faſtere Rødder. Det var netop pag 
denne Tid at Frankerig erholdt en betydelig Indflydelfe 
paa det evrige Curopa om tragtede efter Forrangen for 
alle andre Magter, hvorved ogfaa dets Sprog erholdt em 
politiſt Vigtighed. Paa ſamme Tid indtraf en Mængde 
ypperlige Hoveder, ber gave hiin Nationalfmag en claſſiſk 
Unfeelfe: Man kan derfor ei undre over af ogſaa det øvris 
ge ng ; opa antog denne Nationalfmag til Mønfter3 og 
man begyndte af betragte felv de græffe og romerſte Mons 
fire igjennem franfe Glas. Man kommer næften i Fors 
lægenhed ved af vælge blandt de mange udmærkete, bove 
Der, [om forherligede Ludvig 14bes Tidsalder. (See Vol—⸗ 
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taires Siécle littåraire de Louis 14. Hergjiores et Valg 
efter La Harpe, ſom i 4de Bind af fin Cours de Littérature 
fremſtiller denne Periode. Som Gfuefpildigtere glimrede 
Pierre Sorneile, Faldet den ſtore, den mere blide Racine 
pg Comiferen Moliere 3 af anden og tredie Mang var Quie 
nault,. med hvem egentlig QOper>en begynder, Brueys 
Palaprat, Baron, Campiftron, Vourfauit ; Regnard, 
Dufreny, Dancouri, Hauterode, Thomas Corneille , 
Pradon, den ældre Crebillon, Destouches o. A. J Fabs 
len og Fortællingen ftaaer den naive, trohjertige Lafon— 
taine overſt; ham fulgte dog uden at naae ham Fours 
fauit, te Noble, Vergier 0, A. Boileau blev Monſter for 
Gatiren og Epiſtlen. Ufet andet Slags vare Chaulieus 
og Jean Baptiſte Rouſſeaus Epiſtler, Figefom den burleſte 
Scarrons Gatire er aldeles körſtjellig fra den alvorligere 
Boileaus. J det Lyriſke forføgte mande fig. " J. B. Rous⸗ 
ſedu finer overſt ſom Odedigter, Chapelle og Chaylieu ét 
Skſemtedigte; i Elegien gjordes Forſog af Segrais, Mad. 
Deshoulieres og de la Suze: diſſe ſamme havde ſaavelſom 
Fontenelle valgt fig den idylliffe Poeſie. Lengſt ſtod 
mantilbage idet Epiſke, thi man tan anſee Desmarets, 
C hapelainé og andres Forſog for mislykkede. "Kun Fenes 
Jons Telemach, der nærmer fig Romanen, i profaiff Frems 
fitiling fortjener nogen Udmerkelſe: Romanerne felv tage 
i denne Periode en forſtjellig Vending. Ved Calprenede 
kom de hiſtorſſte Romaner i den gamle Ridderromans Mas 
neer i Mode, og Damerne de Scudery, de la Force, de Vils 
ledieu, d' Aunoy de la Fayette lode ei lide nogen Mangel 
paa vem. Scarron og Le Sage cultiverede den comiffe Ros 
man, der dog ei kunde komme frem , rimeligviis fordi en 
Strom af Fee-Eventyrer, efter Perrault, Grevinde d' Au- 
noy, Galland og A. overfvømmede Alf, indtil den aandrige - 
vittige Hamilton fpotrede dem, Buffy Rabutins fcandaleue 
Je Memotrer (histoires amoureuses des Gaules) ſaavelſom de 
finere afGrammont (Hamilton; forfynde ved deres Frivoli⸗ 
tet den følgerde Periode, fom gif fra Hertug Regentens 
Regjering indtil Revolutionen. Voltaire ftaaer heri 
øverfit; han var et overordentlig Genie af ſijeldent Oms 
fang, ufædvanlig Boielighed og Frugtbarhed, fuld af 
Hand og Vid, om juft ei meget dybfindig. Men maafÉee 
han netop derfor fandt faa meget ftørre Virkekreds og Bi— 
fald. Her betragtet han blot fom Digter. Som Tragi— 
Yer fan han fætteg ved Siden af Corneille og Racine og 
er ſaaledes Frankerigs tredie ftore Tragiker. J Cpopøien 
føgte han at udfylde et Huli den franſte Literatur ved 
Henriaden, der i Plan, Beſkrivelſer, Diction ac. har alt 
Hvad en franſt Gritifer forlanger,? fun ingen Poeſie. 
Langt fortrinligere fra denne Side er hans fra moralſtk 
Side forargelige comiſte Epopoia La pucelle. Men her 
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varog Veltaire gantfle i fit Clement, thi i Alt, hvad 
Aand, Viid, Spot og Satire formaae, "var han original 
og næften uoppaaelig. Derfor glimrer og hans Genie 
fornemmelis-i hans comiffe Romaner. Af Encyclopedis 
fterne hører fornemmelig Diderot herhid; har havs 
de meget af Voltaire og desuden keyſt til at blive dras 
mat Keformator, hvilket dog ei gandſke lykkedes hame 
Næjt ta Chauffee bidrog Diderot meeft til af indføre det røs 
rende Lyfifpil 3 men Diderots Indflydelfe ſtrakte fig vide— 
re,” Ligeſom Freron traadde frem imod Voltaire, ſaaledes 
traadde Paliſot frem imod Diderot og Encyelopadiſterne 
overhovedet; men hans Lyſtſpil Philofopherne bevirkede 
ei hvad Forfatteren dermed havde til Henſigt. Philoſo— 
yhien og Tidens Frivolitet gif deres Gang fremat.… Om 
den ſidſte vidne de letſindige tildeels obfcoene Fortællinger 
og Diate af Voltaire, Piron, Dorat, Grecourt, Parny, 
Bernardo. 4, hertilfom de frivole Romaner af ten yng— 
te Crebillon, Louvet, de Coudraye o. A. Imidlertid 
fremſtod J. I. Rou eau, fom en Modſtander heraf. Han 
fandt og meget Bifald, dog mindre, fordi han fremftod med 
Værdighed, end fordi han vifte fig parador. J hvert 
Slags Poeſie erhvervede fig i øvrigt Flere en længere eller 
Tortere Celibritet, fom mange af dem dog blot ſtyldte 
Nyhedens Tillokkelſer. Blandt Tragikerne har vel La 
Harpe den førfte Rang, fom Beaumarchais blandt Comi— 
Terne. Til Tragikerne høredeguden Belloy, Le Miere, 
Chateautrun, Mercier, Ducis, Chenier: til Comikerne 

Marivaur, Boiſſy, St. Foir, Piron, Setaine, Collé, 
Fagan, Fabre d'Eglantine, Champfort, Collin d'Harle—⸗ 
ville, Picard o. A. For Operaen arbeidede Marmontel, 
Javart, Bade, Anſeaume og Barré, Som Fabeldigtere 
optraadde Dorat, Florian og Nivernois; poetife Tortæls 
linger leverede Colardeau og Imbert, poetiſte Epiſtler 
Greſſet og" Dorat. Blandt Lyriferne anfaaes Thomas 
for den bedfte Odedigter og med ham Marquien af Pom— 
pignan og den yngre Racine ; Elegier og Heroider digtes 
de Dorat, Pezay, Colardeau, St. More" og La Harpe. 
Berquin efterlignede Gesner i Idylpoeſien. Satiren 
fandt foruden Gilbert ingen, der ifær opofrede fig den, 
derimod lagde flere fig efter det didabktiffe og heffrivende 
Slags, fom Louis Racine, Watelet, Dorat, Bernis og 
Et. Lambert. Romanen underagif her fom andre Steder 
mange Furandringer. Man kom ftedfe den borgelige Mos 
man 'ærmere, hvilfen dog deelte Publikums Yndeſt med 
de mindre KXortællinger. Marivaux, Prevot d' Exiles, 
Marmontel, Florian, d' Arnaud og Mad. Riccoboni ere 
tilſtrekkelig bekzendte endog blandt Fremmede. Saale⸗ 
des flod det da Revolutionen brød ud og adſtillige af de 
ovennævnte levede ind i Revolutionens Tid. Derfor fun: 
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de heller ikke ſtrar nogen betydelig Forandring bevir— 
kes i Poeſien. Man mærfer imidlertid at en ſtor 
Deel af den forrige Frivolitet tabtes. Gom udmærkede 
Mænd fra denne Tid ſtager Arnauld, Boufflers, Chateau: 

briand, Chenier, Delille, Douval, Mad. Genlis, Le. 
Brun, Legouvé, Lemercier, Parey, Raynouard og Mad. 
Staal, hvis Mand dog ligefaa lidet ſom Rouſſeaus er ægte 
franjt. Voltaire, der viſt nok et var partifÉ imod fif Fæs 
dreneland, yttrer fig ſaaledes angagende den. franſke poe⸗ 
tiſke Literaturs Verd ffin Ufhandling sur le poeëme épique: 
„Man maaetilftaae at det er en Franſktmand vanſteligere 
at forfatte et epiſt Digt end enhver anden. Deri er hvers 
ken vort Sprogs Rhythmus eler Torhed Skyld. Tor Jeg 
ſige det? af alle dannede Nationer er vor den mindſt poe⸗ 
tiſte. De Værk paa Vers, der ere meeſt Mode i Franke⸗ 
rig ere Thesterſtykker, diſſe maae ſtrives i. en naturlig 
Stiil der temmelig nærmer fig Converfationstonen. 
Boileau har blot behandlet didaktiſte Gjenftande , ſom 
forire Simpelhed Gom bekjendt er. Beſtemthed og Ele— 
gans Fortjeneften ved hans ſom ved Racines Vers; vil 
dehan Engang hæve ſig til Oden, var han ei Beileau 
mere. Saadanne Mønftre have vænnet den franſke Poe— 
fle til cen alt for eenéformig Gang ben geometriſte 
Aand, fom i vore Dage har bemtegtiget fig: Poeſien, er 
bleven en nye Tomme paa den. Vor Nation, der af Frem— 
mede anfees for letſindig, er med Vennen i Handen den 
viſeſte af alle. Methode er den herſtende Egenſkab hos 
vore Forfattere“. 

FranſkSprog. 3 det nuværende Frankerig, 
det forrige Gallien, var t de aldſte Tider det celtifÉe 
(galliſte) Sprog i Brug. Efterat Romerne havde bemægs 
figet fig Gallien blev det romerſte Sprog herſtende; ved 
det veſtromerſke Riges Forfald og barbariſte Folks Ind⸗ 
trængen udartede det romerſte eller latinſte Sprog faavel i 
Franferig fom i Italien. Der opkom et i Materie og 
Form hoiſt fordærver Latin, deels formedelſt German⸗ 
nernes fremmede Udtale, deels ved Indblanding af ger— 
manniffe Ord og Vendinger. Strax ved ſin Opkomſt 
uddannede dette nye Folkeſprog fig i en dobbelt Dialect, 
Hvoraf man fan anfee hver næften.fom et ſerſtildt Sprog. 
Tjen grovere og mere udannede Dialect fandt Sted i 
det nordlige, den finere i det ſydligere Frankerig. Begge 
ffjelnede man ved der Ord, hvormed de udtrykte Ja. Det 
ſydlige faldte man Langne d'oc og det fom taltes Norden 
for Loire Langue d”oui eller d'oil, og heraf er det nyfran⸗ 
Tiffe udgaaet. J Begyndelſen af det 12te Yarhundred. 
forenede Raimond af St. Giles, Greve af Provence, 
Sydfranferig under eet Herredomme, ſom han tilfame 
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men gav Navnet Provence ; og fra denne Tid, da man 
bstragtede Frankerig og Provence for to forſtjellige Lande, 
Fjelnede man og imellem begges Sprog; bet fydlige falde 
tes det provencalffe (hvoraf Provencalerne have ;Navn), 
Bet nordlige det franffe. Hiint er endnu, ſtjondt meget 

» forandret det almindelige Sprøg i Provence, Languedoc," 

Catalonien, Valencia, Majorca, Minorca og Sardinien. 
J det i2te Varhundred blev førft det egentlige franffe 
hævet! ved Mormannerne, -i det 13de fi det Overhaand 
formedelft adſtilige Omſteendigheder. De franjfe. Con- 
teurs gjennemoroge ei alene ale Lande, men Paris var- og 
bleven Gædet.for den ſtolaſtiſte Philoſophie, der ſtiftedes 
Planteſko ler for Ungdommen og derhen trenate man. fra 
alle Landes Saaledes befordrede færdeles Omſtæendighe⸗ 
der, ei indvortes Fortrin meget tidligt det franſte Sprogs 
Udbrebelſe. F det 13 Aarhundred begynder førft dette 
Sprogs Literatur og fra denne Tid teenkde man mere paa 
dets Forbedring, forhen ſtrev man Latin og ſtammede 
ſig ved Almueſproget. Fra denne Tid maatte Spro— 
get gaae frem med Literaturen. Frante Iiſte oprettede 
1539 et Profeſſur for det franffe Sprog i Paris og for⸗ 
frængte. det latinſte fra Domftolene og Documenterne , 
hvor def før havde herffet. De forſte, ſom ſtreve 
Sproget rent, vare Marat, Malherbe, Montaigne 
og Balzac. Cardinal Richelieu, der ei urigtig? betrags 
tede der franſte Sprog ſom et Middel til at undertafte 
Frankerig alle Europas Folkeſiag, bragte det til fin hsie— 
fie Spidſe ved at ſtifte Academie frangoise eller Academie 
des Quarente, Dette Akademie, ſiger Bouterweck, blev 

- Dverhofretten for det franſte Sprog og den franfte Lite— 
ratur. Hvilke Fortjenefter det har erhvervet fig af Spro= 
get er bekjendt. Men ved af ophæve Sprogbrugets 
raae Licens, og i det Væfentlige uforanderligen beſtemme 
den Norm, hvorefter det franffe Sprog for [Fremtiden 
Hulde tales og ſtrives, unddrog detogiGeniet alle Mids 
ler ved fornuftig Licens at udvide Aandens Herredemme 
over Sproget efter meer end conventionel Tarv. vad 
der et blev antaget i de Fyrgetyves literaire Raad gjaldt 

ikke. Publikum havde vel fin Stemme, men det var et 
franſtk Publikum, der concentrerede fig i Hovedſtaden, og 
Fun da tiltroede fig felv Smag naar det i Tale og Skrift, 
i Gjisren og Laden intet billigede uden hvad der ei var. for— 
kaſtet af Hoffet eller Akademiet. Det franffe Sprog blev 
nu elegant. Deterholdten behagelig Correcthed og en 
beundringsværdig Præeciſion. Ludvig 148es hæberrige 
Tidsalder var og Sprogets gyldne Zid. Hvad Under om 
dette Sprog med flige Egenſkaber (hvortil endnu kom det 
Galanterie med mange Ord Intet at fige) og under de. po⸗ 

litiſte Conjuncturer under Ludvig 14des Regiering næften 

? 
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blev almindeligt Sprog over hele Europa. Egentlig bure 
de kun ef dødt Sprog tjene til Almeenſprog; rigtig nok 
kunde man paa en Maade betragte det franffe fom et dødt 
Sprog, i hvilket man Intet turde forandre. Saameget 
havde de Fyrgetyve indfluttet Sprogffatten og indfEræns 
Tet Brugen. — Neppe lod man nogle faa Forandringer 
af Voltaire i Ortographien gage upaaankede, og hvo hav— 
be mere Anſeelſe end Voltaire. Revolutionen bragte med 
meget Nyt ogſaa Sproget nye Ord, rigtig nok tildeels mes 
get barbariffe (fee Merciers nouveau Tableau de Paris) 
hvortil man har en egen Ordbog af Snetlage. Men fra 
Gonfuiarregjeringen er Sproget viift tilbage til fine gamle 
Grændfer. Blandt det franſte Sprogs Ordboger, ſtager 
nafurlig det af Académie francoise (førft 1694. 2 Bd. 
Fol.) øverft. Neuveau Dictionnaire francois composé sur le 
Did. de DP Ac, franc., enrichi d'un trés gran$ nombre de 
mors, adoptèês dans notre langue, depuis queiques année, et 
dans lequel on a refondu tous les supplemens, qui ont paru 
jusqu'a présent. Par, 1793, 2 Bd. ftori4. Den nyefte Uds 
gave er fra 'T81T : desuden gives en Haandudgave af Cas 
tel i Berlin. Desuden gives der Ordbøger af Ridjelet, 
Kuretiere og Trevour. Wailly, Reftaut, dela Veaur og 
Mozin have ffrevet gode Grammatiker. Girards Syno— 
nym Ordbog bør ei forbigaaes. Som Sprogcritiker har 
Frankerig blandt flere Vaugelas, Bouhours, Boisſegard 
og Morvan, mere bekjendt under Navn af Abbé de Belles 
garde, 

Franſk Theater. Aften fortløbende Hiftorie 
af det franffe Theater er umulig, tilftaae Franſtmen— 
dene felv. Mod Slutningen af det 14de og i Begyndelſen 
af det i5de Aarhundred begynder paalidelige dasa med 
Paffionsbroderffabet : Confrérie de la pasſion), der opførte 
geiftlige Dramaer , fom kaldtes Myſterier. Eet af dis— 
fe taget af Chrifti Lidelſes Hiftorie gav hele Broder— 
Fabet Navn. Nærmere Efterretning om dette Broderſtab 
finder man i iſte Bind af Histoire du théåtre francois af 
Brødrene Parfaict (Amſt 1735 15 Bind). Med Paffionse 
brødrene kappedes ſiden Bazoche en gammel priviligeret 
Forbindelſe af Advokater, Procuratorer og andre "Jus 
ſtitsofficianter i Paris, der alerede længe havde havt den 
Forret at regulere de offentlige Ceremonier cg Feſte. 
Diſſe begyndte at concurrere med Vaffionsbrødrene og 
kaldte derfor deres Stykker Moraliteter, hvilke man dog 
kan betragte fom en Afart af Myfterierne fun med et andet 
Mavrn. Ved Siden af Moraliteterne udviklede ogſaa 
Farcen fig , hvoraf en Mefter Pathelin Advokaten ers 
holdt og fortjente en almindelig Celibritet. Rimeligt 
Bleu den førfte Gang opført 1480 og gav den følgende 
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Drammatik fin Retning, Dette kan man formode af det 
tredie Skueſpillerſeiſtab, ſom nu optraadde. Det gav fig 
Titel af Børnene uden Gorg (les enfans sans soucy) dets 

— Forftander heed Narrefyrften (Prince de Sots), dets Styk— 
ker bleve kaldte Sottiſer; det var fatiriſte Stykker med 
den Tendens af tugte Narre, dog tillige og ofte fornemme—⸗ 
melig at ſpotte Partier og Individuer af den ſtore Vers 
den. Foruden Efterretningerne om diſſe tre Selſtaber 
veed man Intet om det franfte Theater indtil Frants iſtes 
Tid. Under denne Fyrſtes Regjering forberededes i Stils 
hed hvad der bom for Dagen under Heurik zden. Dannet i de 
græfte og romerffe Clasſikers Skole, fremtraadde Jos 
delle med Skueſpil, hvorom man hidtil ei havde havt. no— 
get Begreb og fatte alle i Forbauſelſe. De øvrige under 
Savn af Syvſtjernen bekjendte Digtere forenede fig med 
ham, om faaledes blev. Midten af det 16de Aarhundred det 
Tidspunkt, hvori den franfte Smag med eiendomlige 
Grundfærninger føgte af danne fig efter de gamle claſſiſke 
Mønfire, De Forbigangne fom i Forglemmelſe og Man 
firæbte efter et nyt Maal. De følgende Digtere indtil 
Ludvig 13des Tid gjorde ei frore Skridt fremad formedelſt 

” deres. Mangel paa Kedft. Mayrat, Rotrou, Durier 0. 
A., fom med fund Forftand. forbandt et ædlere Uds 
tryk, kom Maalet nærmere, indtilden ophsiede Corneille 
men fin Kræft, den rørende Racine med fin ømhed, den 
comiſte Characteermaler. Moliere og fenere hen Voltai— 
te gave den franſke Skueplads ſom def ſynes fin nigjenkal⸗ 
delige Form. Hverken den paa Shakeſpeare vakte Ops 
merkſomhed, eller en Diderots, Beaumarchais og Andres 
mere ellev mindre afvigende Synsmaader, har "været 
iftand til af forandre Noget idet Væfentlige; man bar 
udtaftet fig et Syſtem af den drematiffe Kunſt, der prac= 
tilt følges [om det enefte gyldige, og hver Afvigelfe derfra 
betragtes fom en Synd imod den gode Smag. Hvordan 
det ftaaer fil med dette Syſtem har forhen Leffing i fin 
Dramaturgie og fenere A. We Schlegel i fine Forelæsnins 
ger om dramatiſt Kunſt og Literatur tilfulde viiſt. Her 
indffrænfer man fig til hvad der egentligt kaldes theas 
traiff, nemlig paa Skuepladſens Indretning og Stykker⸗ 
nes Opfsrelſe. At begge ville holde Skridt med den drams 
matiſtke vitteraturs Fremgang, formoder vel Enhver af fig 
felv: Pafionsbrødrene opførte i Begyndelſen deres Stykker 
paa Gaden, fiden valgte de fig en Bygning, hvor de kunde 
gjøre det med mere Fordeel. I Treenighedshoſpitalet 
havde de deres førfte Theater, hvor de ſpillede paa Feftdas 
gene. Dette varede til Frants den iſtes Tid. Da Hofpis 
talet 1539 blev fin gamle Beftemmelfe flibagegivet, toge 
de en Deel af Hotel Flandern dertil, og, da dette blev nede 
revet 1543 en Deel af Hotel Burgund. J Baggrunden 
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var bet her oprettede Theater jævnt ligeſom nu med bag 
veb hverandre ophsiede Sæder, kaldte Etablies (det hoie— 
fte kaldtes Paradiis); men paa Skuepladfen faae det anz 
derledes ud. Af Decoration var Intet forhaanden. 
Naar Stykket begyndtefaae man Enhver af de ſpillende 
Perſoner ſidde i et Slags Indelukke, hvoraf de kom frem, 
naar Raden traf dem. Gad de, anfaaes de ſom fravær 
rende. Et Slags Nifche med Forheng dannede et Kam⸗ 
mer, hvis Beſtemmelſe var af ſtjule viffe Forfald, der et 
godt kunde vifes for alles Øine f. E. den hellige Jomfrues 
Nedkomſt 2c. De faa kaldte Enfans sans soucy [pillede paa 
Theatre paa en offentlig Plads. Clercs de Bazoche gave 
fædvanlig fun Foreftillinger tre Gange om Aaret og ſpille— 
de i Privathuſe, en tidlang ogſaa paa Slottet. Cfter 
forſtjellig Sktjebne, der traf diſſe Skueſpilſelſtaber, da 
man ſnart forbød dem at ſpille, ſnart igjen tillod dem det, 
bleve de ophevede af Parlamentet: Selfkabet Bazoche 1545 
øg Les enfans sans soucy 1612, Begge fpillede uden Betas 
"Ting 3. hvilfet ei var Tilfældet med Pasfionsbrødrene , 
hvis Fordringer Parlamentet maatte indſtrenke. Viſt 
nof maatte de aarlig betale 1000 Livres til. Fattigadmi—⸗ 
niſtrationen, hvorfor de havde Privelegium for alle 
Skueſpil. De fortrænate derfor alle de Skueſpillere, 
ſom Tid efter anden indfandt fig fra Provindſerne i Paz 
rig. Særdeles ſteedte dette i det 16de Aarhundred fra 
den Tid Jodelle havde brudt en nye Bane, og en Mængde 
Stykker vare udkomne i hans Maneer, da der fandtes 
Perfoner, fom af egen Tilbøieligheb føgte åt opføre dem. 
Diſſe førte førft Navnet Comédiens. Nyohedens Tillokkelſe 
trak ſtrar en Mengde til dem; mende misundelige Pass 
ſionsbrodre holdt over deres Privelegier, og det blev fors 
bhudet Comédiens at fpille i Paris. ed denne” Leilighed 
paolagde en Hofbefaling 1548 dem kun at opføre verdslige, 
anftændige Stykker. Pasſionsbroderſkabets lykkelige Pes 
riode var forbi; Publikums Smag havde forandret ſig. 
Dette bundede ei i Længden fÉjule for fig felv, og, da de 
faae de et vilde ſeire den begyndte Lamp, traadde de en— 
delig frivillig tilbage, kloge nok til at benytte fig af hiin 
Hofbefaling fom Pagſkud. Under Foregivende, at. Opføs 
relfen af verdslige Stykker et paſſede fig for Geifilige, bort 
leiede de deres Theater tilet Selffab Comédiens med For— 
behold afto Loger for fig. DiTe Comediens etablerede ſig 
nu'i Hotel de Bourgogne og ſaaledes opkom her 1552 Thé- 
årre francois, hvorpaa Fødelle, la Peruſe og Baif gave; des 
res Stykker under Henrik 2den. Kort efter opfyldte. Hen— 
rik zdie Frankerig med Gjøglere, ſom han [od komme fra 

Italien. Man kaldte oem i Gelosia ; Folk, ſom ſtrebte 
af behage. Og de fvareve til deres Navnz” thi, da de 
1577 begyndte at ſpille Hotel de Bourbon, ſtrommede 
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Alt til dem. Da Comediens, ſom endnu fra Tid til anden 
kom fra Provindſerne, bleve ftedfe fortrængte af Stuefpil 
lerne i Hotel de "Bourgogne; Tun hine kunde de ei. fors 

trænge, der fpillede i Forftæderne ved Markedstiderne, da 

"alle Privelegier vare ophævede. Et af diſſe Theatre fit 
ſnart en ej. almindelig Vigtighed. Af et faadant Mars 
kedstheater (Theatre de la foirre) opſtod et alene et andet 
ftaaende Theater i Paris, Théåtre dn Marais (efter 
Overeenskomſt med Pasſionsbrodrene) men der udviklede 
fig og af Markedsſtykkerne Spectacles de la foire) et gands 
fenyt Slags Efterat Theatre'du Marais længe havde 

kappets med det i Hotel de Bourgogne, optraadde Molie— 
Te, der hidtil havde ſpillet i Provindferne, i Forſtningen 
i Markedstiden, ogfaa i Paris og fandt fnart faa meget 

Bifald og Underſtsttelſe af Hoffet, at man indrømmede 
ham en Deel af Palais royal til Opfsrelfen af fine Stykker. 
Efter Moligres Død bleve diſſe Foreftilinger en tidlang 
afbrudte, men ſiden forenede dette Selſtab fig med Théatre 
du Marais, ſom derved gandſke gif ins. ünder Ludvig 
13de havde alle Skueſpillere ajort fig frie fra Penſionsbro⸗ 
derſkabet og det i Hotel de Bourgogne fil Titel af. konge⸗— 
lige Skueſpillere (Troupe royale). Imidlertid havde de 
italienfe Skueſpillere afvexlende Lykke, Gelosi holdt fig 
liaefaa lidet i Tiden, ſom et andet italtenfE Selſtab, der 
gav Foreſtillinger uden at have noget beſtemt Sted, fra 
1662. Et tredie lykkedes ter bedre: Det ſpillede verels 
viis med den franffe Troupe, og erholdt Theatret i Hos 
tel de Bourgogne, efterat begne de franffe Skueſpiller— 
jelffaber havde forenet fig i Valais royal. Man kjendte 
dette Theater ſiden under Mavn af det italienſke, hvilfet 
unber Ludvig 14de blev dukket for Mad, Maintenong 
Skyld. Prindsregenten aabnede det igjen, og Skueſpil— 
Terne kaldte fig ſiden Troupe italienne de 'S. A. le duc d' Or- 
leans, Regent de Franee, Saaledes havdeder dannet fig 
to Hovedtheatre i Paris, det egentlige franfÉe og bet ita— 
lienſke. Til diſſe kom fnart endnu ef tredie, den comiſte 
Operaes Theater, hvis Fodeſted og Vugge var Markeds— 
theatret, hvor Operaer udviklede fig af Vaudevilles, forſt 
ved tilfældige Anledninger og ſiden ved henſigtsmosſig Ud⸗ 
dannelſe. Nogle af de fineſte og meeſt udmærkede Hoveder 
Blandt de comiſke Digtere toge fig af tet, og ſaaledes hæs 
vede den comiffe Operaes Theater fig tillige Rang med de 
forrige. — Alle tre Theatre havde udmærkede Skueſpillere 
nt opviſe. Théatre francois havdeen Le Kain, Baron, 
Gauſſin, Dumesnil, Clatron, Fleury o. A., det italtens 
Fe en Carlin, Lellio, Riccoboni ꝛc. Siden have Parifers 
Theatrene, hvilfe man fordi de angave Tonen maae bes 
fragte fom ſynonyme med de Franffe Theatre — formeret 

"fig fil 16; hvilfe 1806 bog ind ſtrankedes til 8, fire flørre 
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og fire mindre. Blandt Kunſtnerne ved hine udmarke ſig 
Talma, Brunet, Duchesnois og George. De Fremſtridt 
den theatraljfe Kunſt har gjort paa diſſe Theatre, maae 
tegnes fra den Tid, da Corneille, Racine og Moliere 
fremfom med deres Stykker. Der var ſteet meger før Vols 
taires Tid, dog var der endnu nok at reformere for ham 
og felv for hans Efterfølgere, . Voltaire drev ifær' paa 
Skuepladſens Renſeiſe 039 Udvidelfe og fordrede en majes 
ſtetiſt prydet Skueplads. Havte han blot tillige drevet 
paa Kunfifandhed og Simpelhed i Forefrillingerne,… men 
ogſaa denne Kunft var i Franferig overordentlig. manieret 
(ſtiv). Ei alene den eventyrlige Opera var af Vedtægt 
bleven ſtivere ogſaa Tragoedien blev ſpillet inden fnævre 
Former og en huul affecteret Declamation foredrog deres 
Mefterværier. Dette gik ſaavidt, at felv Voltaire ved 
Forelæsningen af fine egne Stykker forfaldt til en udtryks— 
løs, monoton Bombaſt og var overbeviiſt om, at bang 
Stykkers Værbighed udtryttes paa denne Maade, Da 
han Engang indftuderede en Skueſpillerinde en af fine fras 
giſke Roller, fagde hun: „Ei min Herre, hvis Jeg fpillede 
Taaledes vilde man fige Seg havde Fanden i Livet,”” Der 
er nefop det Rigtige, fvarede Voltaire en Skueſpillerinde 
maa have Fanden i Livet,'” JLudvig 14des Tid kom Au⸗ 
guftus paa Skuepladſen med en frygtelig Paryk, der foran 
hængte ned til Belteſtedet og var prydet met Laurbærslaz= 
de, derover bar han en fjor Hat med en dobbelt Rad Fied— 
re, Man fpilede Tragoedier i Nymodens Hofdragt, 
med ftore Halskraver, Kaarde og Hat og alt gif fom t 
Forgemakket. Førft ved Revolutionens Tid blev dette 
forandret, og Talma har øg i denne Henſeende betydelig 
Fortjeneſte. En Omftændighed; der havde fin Oprindelſe 
fra de tre førfte ffaaende Theatre og ſiden vedl geholdt fig 
ved deres Formerelſe, verkede meget ſterkt paa den franſte 
Efueplads.” Hvert af Pariſes Theatre er nemlig bundet 
tilet vift Slags, faa at felv Poetiken har en Berorings⸗ 
punkt med Politiet, Dette har væfentrig Indflydelfe 
T) paa Stykkerne- Deraf fan man forklare en Man—⸗ 
gel paa nye Forſog, der i tet høiefte Fun finde Sied ved de 
underordnede Theatre. Dertil høre Melodramer, fem 
dog ei have noget tilfælleds med hvad vi tænkte derved (fee 
SMelodrama). 2) Paa Skueſpillerne. Diſſe ere ei tvung— 

ne til fom hos os at paatage fig forffiellige Rollefag, men 
Tægge fig kun efter et Slags f. Cr. det Tragiſte, der Ædelt 
comiſke eller &avtcomifÉe 2c. og naae ved denne Indffræns= 
kelſe en høiere Fuldkommenhed. Hertil bidrager endnu 
at mange af deres claffiffe Værter i flere Menneſtealdre 
have været opførte paa Sfuepladfen. Da Tilſtuerne 
næften funde dife uden ad ,, faa fan deres. bele Opmærts 
ſomhed være henvendt paa Udferelſen, og hver Stavelſe, 
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der mangler bliver bemærker, Hermed vil man dog ei 
paaftaae at den franffe Skueplads har naaet en flørre 
Fuldkommenhed end andre Nationers. J bet højere Lyfts 
Jpii giver Nationens felffaveligeFiinhed dens Skueſpillere 
et ftort Fortrin. J det TragifÉe er nu deres Mimik bragt 
i noiere Forbindelfe med de dannende Kunſtner. Man 
feer paa Engang Maleren, Billedhuggeren og den panto— 

mimiſke Dandfer forenede i den franſte Skaeſpiller Men 
Recitationen vabler imellem to Yderligheder, afſtukken 
Regelmesſighed og udſpe vende Voldfomhed, Talma gjør 
ogſaa heri. en roesværdig Undtagelſe. Men netop fordi 
han fjernede fig fra det ligeſom ſtagende Spil i de ældre 
Roller; forſtod Mubiifum fig i Forſtningen et paa ham — 
Humboldt har fErevet om den franffe tragiffe Skueptads 
(Propylæen 3. Bind &, 66) og Frue v. Haſtfer, nu Chezy 
om Theatret i Paris med Henfyn fil dets Forhold til Sel⸗— 
Fabet(Leben und Kunft in Paris, ddet Bind S. 131.) 

Frants 1fte, Konget Frankerig, af 
fine Underſaatter Taldet Videnffabernes Fader, var føde 
i Cognac Hen i2te Sept. 1494. Hans Fader var Carl af 
Orleans, Greve af Angouleme og hans Moder Lovife af 
Savoyen. Han befteeg Thronen den iſte Fan. 1515, 21 
Aar gammel, ved fin Svigerfader Ludvig 12tes Døde 
Gom en Sønneføn af Hertuginde Valentine af Mailand, 
antog han Zitel af Hertug i Mailand og fatte fig i Spids 
fen af en mægtig Armee forat tage Hertugdømmet i Be— 
ſiddelſe. Det var ham ei ubekjendt, at Schweizerne, misfor⸗ 
nsiede over at fee Landsknæegtene ſig foretrukne, havde bes 
mæagtiget fig Mont Genevre og Mont Cenis, begge Stalis 
ens Porte, men han ventede Alt af fin og fin Hærs Tapper— 
hed. pan føgte at gaae over Alperne igjennem de hidtil 
ubetraadte Paffer Argentiere og Guilleſtre og udførte lyk— 
kelig denne briftige Plan, De Franſte ſtode fnart paa 
Sletterneved Marignano, hvor de den 13de Sept. 1515 
bleve angrebne af Schweizerne. Slaget varede fo Dage, 
og efter heltemodige Anftrængelfer fra begge Sider og. ef: 
terat Kongen felv havde givet glimrende Prøver paa fit 
Mod og fin Aandsnærværelfe, heldede Seieren til Hans 
Eide. Schweizerne flygtede og overlode Seierherren 
Valpladſen bedæffet med 10000 af deres Landsmends Liig. 
Den gamle Marſchal Trivulcio, ſom havde fjempet med 
i 18 Slag, 'erflærede at de alle havde været Borneleeg mod 
dette Kjempeflag. — Det var tilſtrækkeligt til at fætte 
Frants i Befiddelfe af Mailand, thi Mar. Sforza, ſom 
havde revet Herugdømmet til fig, aftraadde det til Kon— 
gen og begav fig fil Frankerig, hvor han døde, Genueſer— 
ne erflærede fig for Frants og Dave Leo 10, forffræftet 
over hans Vaabenlpkke, begav fig fil Kongen til Bologne 
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øg fluttede Fred med ham. Aaret efter Mailands Erob⸗ 
Ting (15 76) undertegnede Carl af Spanien og Frantørfte 
Tractaten i Noyon hvori Tilbagegivelſen af Ravarra var 
en Hovedbetingelfe, - De fvoer hinanden evig Fred og fore⸗ 
tede hinanden gjenfibig det gyldne Sfinds og den hellige 
Michaels Orden. Men denne Fred varede fun faa Dage. 
Efter Maximilians Død gjorde Frants fig Umade for. Kei⸗ 
ferfronen, men uagtet de betydelige Summer, han an⸗ 
vendte derpaa for at kjobe be Tydſkes Stemme faldt Valget 
dog paa Carl, Fra denne Tid vifte Frants fig fom Carls 
opbragte Modſtander og førte idelige Krige mod ham til 
haus Død. Aarſagerne hertil vare mangehaande Cart = 
fordrede Artois og en Mengde Steder tilbage Frants 
gjorde. Fordring paa Neapel og Maitland og fordrede 
desuden Navarras Uafhængighed. Krigen udbrød - førfe 
om. Navarra,” ſom Frants næeſten paa ſamme Zid 
erobrede eg igjen tabte. Han var heldigere i Pie 
cardiet, hvorfra han fordrev Carl, faldt” ind i 
Flandern og erobrede Landrecies, Bouchain Hesdin 
og” flere Steder, men tabte det mailandſte Imid⸗ 
lertid havde Connetablen af Bourbon, ſom troede fig 
fornærmet, forladt Frantſes Partie og gaget over til Kei— 
ſeren, fom han meget gavnede ved fine Feldtherretalenter« 
Dan flog de Franſte, marſcherede imod Provence, erob⸗ 
tede Toulon og beleirede Marfeile. Frants ilede Pros 
vence til Hjelp, drev de Keiferlige tilbage, - trængte indt 
det MailandfÉe og belejrede Pavia. Medens han midt 
om Vinteren foretog fig denne Beieiring,… begik han den 
Uuforfigtighed af afſende 10000 Mand til Neapels Crobs 
tings Den 24 Febr. 1525 kom det til et Slag ved Pavia , 
hvori Frants vovede fig faa yderligt at to Heſte bleve ſtud⸗ 
te under ham og han faldt med fine fornemſte Officierer 
i fiendtligt Fangenſkab. Hvad der foregede det Ubehages 
Lige i hans Stilling var at fan blev fangen af den eneſte 
franſke Officier der var fulgt Hertugen af Bourbon og at 
denne vare tilſtede ved hans YUdmygelſe. Dog tabte. han 
et Modet og fÉrev til ſin Moder: „Alt er tabt uden 
Wren.“ Da han faae fig omringet og uden Redning 
vilde han fun overgive fig til Vicekongen af Neapolis, 
jom han overgav fin Kaarde med de Ord: „Her Lannoy 
modtag en Konges Kaarde der fortjener Moes, thi før ham 
fabte den, harhan dermed udgydet deres Soldaters Blodz 
han er deres Fange ei af Feighed men Uheld.“ Han blev 
derpaa ført til Madrid, Gar! havde forfamlet fit Conſeil 
for at randføre fig hvorledes han ſtulde behandle den fangne 

Konge. „Som Broder og Ven, fagde den værdige Bis 
ffop af Osma; frigiv ham uden anden Betingelfe end at 
han bliver Eders Bundsforvandte.“ Carl fulgte ei bette 
høimodige Raad, og fun ved den haarde Fred, der bleg 
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undertegnet den 14de San. 1526 i Mabrid kunde Frants 

I igjen erholde fin Frihed, Han frafagde fig fine Fordrin— 
ger paa Neapel, Mailand og Genua, Souveraluiſfeten 

I øber Flandern og Artois og ſtulde aftræte Hertugdømmet 
” Burgund, Han maatte give fine fo Sønner til Gid fler og 

love at gifte fig med Carls Soſter Eleonore, — Men, da 
fiden Lannoy i Keiferens Navn. fordrede Burgund, førte 
Frants ham iftedet for Svar ind i de burgundiffe. Deputes 
redes Forſamling, ſom erflærede Kongen, af han ei havde 
Rettil atløsriveen Provinds fra Riget. Misundelſe over 
Carls. Magt bevægede nu flere Fyrfter fil at forene fig med 
Frants imod Carl, Blandt dem var Henrik 8de cf Engs 
land, Carls forrige Allierede, , -Paven og de fleſte Fyrſter 
og Stater i Opreitalien. Krigen brød igjen ud 1527. 
"Frants lod Lautrec befætte Lombardiet og derpaa marſchere 
mod Neapel, hvorden franſte Hær blev aldeles ødelagt ved 
ſmitſomme Sygdomme og felv Anfsreren døde 15286 
Herved befordredes Freden i Cambrai eller Damefreden 
15295 hvilken Frantſes Moder og Carls Tanfe havde. ar⸗ 
beidet paa. Frankerig beholde Burgund, dog uden at 
Feiſeren opgav fine Fordringer derpaa. Frants maatte 
betale 2 Mil. Daler for fine Sonners Udlosning og ægtes 
be nu Keiferens Søfter Eleonore, Enke efter Kongen 
af Portugal, Men neppe var denne Fred fluttet før 
Frants paa nye føgte at vælte Keiſeren Fiender. Hans 
Kordringer paa Maitland, ſom Keiſeren vilde beholde 
fom Rigélehn, vakte den tredie Krig 1535. Frants bes 
mægtigede fig Savoyen, men Carf trængte ind i Proven— 
ce og beleirede Marſeille. Dog maatte han igjen op— 
hæve Beleiringen, da Frants havde ladet den hele Lands 
ftræfning lægge øde for at Fienden ei ſtulde kunne holde 
ſig. J denne Krig var den tyrkiſke Sultan Sol'man den 
anden Frantſes Allierede. Efter frugteslsſe Aunftrængel- 
fer fra. begge Sider bevirkede Pave Paul den 3die en Sam— 
menkomſt mellem de fiendtlige Fyrfter i Nizza, hvor ter 
1538 blev fluttet en Stilſtand paa 10 Aar Keiſe⸗ 
ren, ſom nogen Tid efter reiſte igjennem Frankerig for af 
tugte det oprsrſke Gent, lovede Frants at forlehne een 
afhans Sønner med Måiland ; men neppe havde han fors 
ladt Franferig før han glemte at opfylde derte Løfte og 
Krigen opflammedes paa myg, Frants fendte Tropper til 
Stalien, Rousſillon og Luxembourg. Greven af Enguien 
flog de Keiſerlige ved Ceriſoles 1544 og gjorde fig til Herre 
af Montferrat. Carute havde forenet fig med Henrik 8de 
og begge frængte ind i Piccardie og Champagne. De vas 
rei Forveien blevne enige om uden Ophold at trænge frem 
til Paris, men, da Henrik for fin egen Fordeels Skyld 
forſt erobrede Boulogne, opkom der —— mel⸗ 

o 
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lem de Allierede 53 desuden hindrede de proteftantiffe Fyr⸗ 
ſters Forbindelſe i Tydſtland Keiſeren fva at forfølge fine 
Fordele med Eftertryk. Han vifte fig derfor tilbøielig til 
Fred, fom egfaa kom iftand til. Grefpi i Valois 1544. 
To Aar efter fluttedeog-Ængland Fred. Frants, ſom 
længe havde lidt af den ulykſalige Sygdom, de Franſte 
under Carl den 8de havde bragt fra Neapolis, døde den 
ſidſte Marts. 1547. Han var af en ridderlig, virkſom 
Aand. Den Befkyttelfe, han vifte Kunfter og Videnfkaber, 
udflættede næfteén gandfÉe hans Feil hos Efterverdenen. 
Han levede netop paa en Tid da Videnſkaberne igjen op-z 
blomſtrede og arbeidede ivrigen paa at udbrede dem i Franz 
Ferig. Hans Regjering er den Epoche, da Kupſter og Vi⸗ 
denſkaber begyndte at fage en heldig Indflydelfe paa Inde 
byggernes Aand og Sæder. J Aaret 1534 fendte han Ja⸗ 
cqe Cartier, en duelig Sømano fra St. Malo fil Amerika 
for at gjøre Opdagelfer, og denne var virkelig fag heldig 
at opdage Sanada. Frants var Stifter af det kongelige 
Collegium og lagde Grunden til Parifes Bibliothek, ſom 
for nærværende Zid er det vigtigfte i Europa. 

Frants 2den, Konge af FranÉerig, varen Søn 
af Henrik den og Catharina af Medicis og blev født i 
Sontainebleau den 11de Jan. 1544. Han beſteeg Thronen 
efter. fin Faders Død den 18de San. 1559. Aaret i Forveien 
havde han giftet fig med Maria Stuart, den ſtotſte Kong 
Jacob ztes enefte Datter,  Sfjøndt hans Regjerin gkun 
varede 17 Maaneder, udſtroedes dog i diſſe Sæden til 
mange Ulykker, ſom ſiden ødelagoe Franterig. Hans Ges 
malindes Morbrødbre, Hertug Frants af Guife og Cardi⸗ 
nalen af Lothringen ſattes i Spidſen af Forvaltningens 
Denne ftod i Spidſen forGeiftligheden og Finantſerne, hiin 
for Krigsvæfenet, men begge. brugte fornemmelig deres 
Magt tilat tilfredsftille deres Stolthed og Herſteſyge. 
Frants aden overgav endog ved et aabent Brev efter fix 
Moders Opmuntring Souverainitetet over Hertugdømmet 
Bar til Frants af Guiſe og forbeholdt fig blot Lehnshsihe— 
den. Anton af Navarra og hans Broder Ludvig Prinds 
af Condé, opbragtés over at fo Fremmede beherfÉkede Landet 
medens Prindferne af Blodet. og Kronens Officierer bort— 
fjernedes, og de beſluttede at tilintetgjore Guiſernes Magt. 
De forbandt fig med Hugonotterne, hvorimod Guiferne 
fremtraadde fom Beſtyttere for de Catholſte. Religionen 
tjente her ſom Paaſkud for Herffefygen, 63 Sammenſver— 
gelſen fil Amboiſe gav det førfte Signal til Religionskrige— 
ne. Denne Gammenfværgelfe udbrød i Marts 15603; 
Prindſen af Condé flod ufynlig i Svidfen af den, men laRes 

naudie havde Navn af Øovedmand, Denne betroede fig 
til Avenelles en Advokat i Paris, ſom forraadede Foreta⸗— 
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gendet. Den ſtarſte Deel af de Sammenfvorne bleve greb⸗ 
ne og henrettede, -£a' Renaudie blev dræbt i en Fægtning 
øg mange andre omfom ved hans Side mid Buaaben t 

Haand. Guiſernes Magt fteeg efter denne Tildragel— 
"fe. endnu hoiere. - Det: blev de Reformeerte aldeles 
"forbudet at holde deres Gudstjeneſte og i ethvert Vars 
lament oprettedes et Kammer, ſom ſtulde paaſee dette For— 
buds Overholdelſe. Prindſen af Condé blev fængflet og 
domt fil døde, men reddedes ved Kongens Død, fom ind: 
traf den zte Dec. 1560.— Riget var ved hans Død i Gjeld 
. og plagedes af Partier og Ferfølgelfesaans. Frantſes 

Tilhengere have faldt ham Kongen uden Laſter, maw 
Tunde tilfsie dette Kongen uden Oyder. 

Frants afte, Søn af Hertug Leopold af Lothrins 
gen og ſiden tydſt Keifer, var født 1708. fan havde efier 
fin Faders Død 1729 tiltraadt Regjeringen i Hertugdømmet 
Lothringen, men blev fort derpaa fortrængt derfra af de 
KFranife. Thi da Stanislcus Lefzinføy anden Gang havde. 
miſtet den polffe Throne, fom han efter Auguſt den avers 
Død. 1733 gjorde Fordring paa, bevirkede Lubvia 15, en 
Gvigerføn af Stanislaus, at Keiferen tilfiod denne nogen 
Erſtatning. Danu Franterig længe havde gjort Fordring 
paa det nærliggende Lothringen og adſtillige Gange 
havt det i Beſiddelſe, blev det i Præliminarierne ti! Wien 
afgiort at Hertugen af Lothringen fulde afftaae fit Land 
til Stanislaus, efter hvis Død det ſtulde titfalde Franke- 
tig; derimod fÉulde Frants fættes i Befiddelfe af Stor⸗ 
hertugdømmet Zofcana, fadfnart det ved Johan Gaſtos, 
den fidfre Medicæers Død blev ledigt, hvilfet -tudtraf sales 
rete 1737. Aaret i Forveien havde han formælet fig med 
Keiſer Carl 6fes Datter Maria Therefia. I Krigen ſom 

- udbrød efter. Carl 6res Død fpillede Frants ingen Rolle 
men, da Carl 7de af Bayern var død 1745 i San, t 
Minchen, blev Frants valgt til Keiſer den 13de Sept, 
ſamme Xar. Han regjerete 20 Aar ſom Keiſer oa døbe i 
Jaſpruͤck den 18de Aug. 17653, uden at hans Regjering ud— 
mærker fig ved nøgle mærfværdige Handlinger, da Maria 
Therefia med al den omme Kierlighed, hun havde for ham, 
dog ei tillod ham at blande fig i Statens Anliggender, 

Frants 1ſte (Sofeph Carl Keiſer af 
Oſterrig, Konge af Ungarn, Erkehertug af Oſterrig m. m. 
er en Søn af den romerffe Keiſer Leopold 2den og hans 
Gemalinde Marie Lovife, en Darter af den ſpanſke Konge 
Carl 3die og blev født den i1ote Febr, 1768. Den afte 
Marts 1792 fulgte han fin Fader i de oſterrigſte Arvelande, 

Oo2 
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-Frants efter fin Faders Død i den Krig han tilligemed 

Jin Nærværelfe og Tale. Den flog ogfaa virkelig de Fran— 

Ruſſerne droge hjem, Bonaparte kom tirbage fra Waypten 
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blev kronet til Konge i Ungarn den éte Juni 1702, valgt til 
romerſt den Keiſer 7de og kronet den 14de Juli 1792. Gom 
tydſt Keiſer kaldtes han Frants aden: da Franker ig var ops 
høiet til et Keiſerdom, erflærede han fig reden Proclamas 
tion af 7de Dec. 1804 til Arvekeiſer af Oſterrig, og efterat 
han denote Aug. 1806 maatte nedlægae den tydſte Keiſer— 
krone, er han bleven faldet Frants: iſte. Sin førfte Ops 
dragelfe erholdt han i Florents under fin Faders Dine. 
Hans Onkel, daværende Keiſer Joſeph 2den, paatog ſig at 
fuldende hans Dannelſe, han lod den unge Erkehertug 
komme til Wien og overgav ham fil de dueligſte Mænd ét 
alle Fag. 3 fit 2ode Aar ledfagede Frants fin Onkel paa 
Zoget imod Tyrferne og paatog fig felv næfte Yar QOvers, 
commandoen over Urmeen, hvor Laudon ftod ham ves Si—⸗ 
den. Han afbrændte med egen Haand den førffe Kanon 
imod Belgrad, fom overgav fig dengde Oct. famme Aar. 
Efter Joſephs Død tog han fig med priisværdig Jver af 
Regeringen til fin Faders Ankomſt. Han var med ved 
Gammentomften i Pillnitz (27de Aug. 1791) ſom fans Faber 
havde med Kongen af Preuſſen og Thurfyrſten af Sachſen. 
Hvad der var forberedet ved hlin Confererts, fuldforte 

Preuffen førte imod Frankerig. Efterat Preuffen havde 
Muttet Separatfred med Frankerig til Baſel fortfatte han 
Krigen med Eftertryk. J Aaret 1794 indfandt han fig ved 
den nederlandſke Armee, fom han føgte at opmuntre ved 

ſtke ved Coteau og Landrech, fom den erobrede og ſeirede 
ved Zournay og Charleroi. — Men de brabandſte Stænder 
nægtede ham den fordrede Landftorm og Penge, hvorpaa 
han forlod Bruͤſſel den 13de Juni og vendte tilbage til 
Wien. Freden fil Campo Formio (17de Oct. 1797. ffaf- 
fede Øfterrig nogen Tid Rolighed; men Krigen udbrød paa 
nye, da Congreſſen i Raftadt gik overſtyr. Ruſſerne og 
Oſterrigerne vare velen tidlang heldige : Stfalien, men 

og flog Pfterrigerne ved Marengo (14 Juni 800) hvorpaa 
Freden til Luͤneville kom iſtand. Mfterrig afſtod Neder— 
landene og Lombardiet, men fik til Erſtatning Storſtede— 
len af det Venetianſte. Aar 1305 udbrød Krigen paa nye 
mellem Øfterrig og Frankerig. Efter Glaget ved Auſter— 
lig (2 Dec. 1805) holdtes en Sammenkomſt mellem Kei— 
Jer Frants og Napoleon, hvori de aftalte. Betingelſerne 
til en Vaabenftilftand og Grundvolden til Freden, ſom 
blev fluttet i Presburg 27 Dec, 1805. Oſterrig maatte af- 
ſtage det Venetianſte og Tyrol ſamt erkjende Bayern og 
Wuͤrtemberg fom Kongeriger. I Aarene 1806 og-1807 veds 
Figeholdt Oſterrigs Neutralitet i Krigen mellem. Frankerig 

99 Preuffen, det tilbød fig forgjeves 3die Apr. 1807 ſom 
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Meégler mellem de Stridende. Efter Freden i Zilfit ru— 
ſtede Øfterrig fig af alle Kræfter, og Krigen brød paa nye ud 
med Frankerig 1809. Freden til Wien (14de Oct.) berøves 
de Oſterrig betydelige Lande og udelukkede det aldeles fra 
Havet, men Fort derpaa ſyntes Grunden at være lagt til 
en varig Forbindelfe mellem Frants og Napoleon,” da dens 
ne ægtede Frantfes Datter Marie Louiſe. Keifer Frants 
forenede fig vel med fin Svigerføn imod Rusland 1812 3 
men denne Forbindelfe blev fnart opløft, og i Aaret 1813 
forbandt Frants fig med Preufjen og Rusland for af ydmys 
ge Frankerig. Han bivaanede Kampen i egen Perfon , 
Auttede Freden til Paris 1814, hvor han faaveffom.i 
Gongreffen i Wien, der holdtes Fort efter, ſtaffede Oſterrig 
ale fine tabte Lande tilbage eller Erſtatning for dem. 
Keifer Frantſes ferſte Gema linde varen Datter af Hertug— 
Frederik Cugen af Wuͤrtemberg, hun døde den 18de Febr. 
1790. Hang 2den Gemalinde var Maria Thereſia, en 
Datter af Kong Ferdinand den 4de af Sicilien; hun fødte 
ham 13 Børn af hvilke 7 endnu leve og blandt dem Kron— 
prindfen Ferdinand Carl Leopold Joſeph Marcellin (født 
rode Apr. 1793) 09 Napoleøns forrige Gemalinde Marie 
oviſe. Tredie Gang giftede Frants fig med Maria Lovis 

fe Beatrix, ten vngſte Datter af hans Onkel, den afdøde 
Erkehertug Ferdinand af Øfterrig, Hertug af Modena. J 
Aaret 1316 den tode Nov. formælede Keifer Frants fig 
DÅ Gang med den bayerſte Prindſeſſe Charlotte Au— 
guſta. 

XFrafcati en lille Stad i Campagna di Ros 
ma i Kirkeſtaten, er. pryder med ſtjonne Paladſer og Ha— 
ver. I Nærheden har det gamle Tuſculum  ftaaef. 
Bifpedømmet der beflædes altid af een af de 6 Cardinal 
biffopper. ; 

Frauenlob (Heinrich) det anfagne Navn 
paa en Meſterſanger af det 14de Aarhundred (egentlig Gros 
wenlob, Vrouwenlob) hvis rette Navn vi ei kjende og af 
hvis Levnetsomſtendigheder vi ei vide mere end at han 
har drevet fin Kunſt 1 Mainz og er død der i Aaret 1317. 
Efter Nogles Mening ffal han have været Doctor i Theo—⸗ 
logien, efter Andres Domherre i Mainz. J fine Sanz 
ge priſte han fornemmelig det ſmukke Kjens Dyder. 
Derfor erholdt han Navnet Frauenlob og Fruentimmerne 
gjorde faa meget afham, at Ovinderne ſom man. fortæller 
med egne Hænder bare ham til Graven, vædede den med 
deres Taarer og gjøde faa megen Viin vaa ten at Kirken 
flød over. Digte af ham findes den maneſſeſte Samling, i 
en Codex i Calmaregi en i Rom. ' ] 
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Frederik (Friederich) den iſte, den rø ds 
ſkjceggede, en Son af Hertug Frederik af Schwaben 
og fra 1147 feiv Hertug af Schwaben, var føbt 1121 og er⸗ 
holdt 31 Aar gammel efter fin Onkels, Keiſer Conrad 3dies 
Død Xeiforfronen 1152. Han war den 2den tydſte Seifer 
af Hohenſtaufernes Stamme og cen af de magtigſte og meeſt 
indfigtsfulde Fyrfter, der nogenfinde har ført Tydjftande - 
Scepter. Han befrigede med Held den polffe Konge Bos 
Leslav og ophøjede Boͤhmen filet Kongerige, Men hang 
Hovedoiemeed var rettet paa Italien for der at sudvide og 
befæfte fin Magt. Han maatte gjøre 6 Tog derhen for at 
tugte de oprørffe Stfæder i Lombardiet, der vare blevne vis 
ge og mægtige ved deres Handel og vovede af trodſe Keiſe— 
ten, Mailand, fom i Xaret 1161 havde plantet Frihe— 
bens Fane og ftræbte efter Herredømmet i Lombardiet, 
blev det følgende Aar erobret og fløifet af ham. Breſcia 
og Piacenza bleve berøvede deres Mure og de øvrige Stæs 
der, fom havde faget Deel i Urolighederne miftede deres 
Privelegier.. Desuagtet var Udfaldet af diſſe Krige ei lyk⸗ 
feligt for Keiferen. Pave Alexander den tredie, Tom havs 
de maattet flygte til Frankerig ſatte Keiferen i Bann 1168. 
Lombardiets Stæder indgik en nye Forbindelſe for at holde 
over deres Friheder ; Mailænderne opbyggede deres Stad 
paa nye og filfægfede dem 1176 en afgjørende Seier ved 
Gremona. Denne medførte Freden, fom fluttedeg i Ves 
nedig. Imidlertid havde Frederik erklæret Luͤbeck og Re— 
gensburg for Rigsftæder og herved lagt Grunden til en 
Middelſtand mellem Keiferen og de tydffe Fyrſter, hvorved 
den keiſer ge Magt forøgedes og Borgerſtanden hævedes. 
Ved Adſkillelſen af Hertugdømmerne Bayern og Sachſen, 
ſom Henrik Løve havde beſiddet, vandt vel Frederik i Magt 
men Hadet mellem de under åen forrige Keiſer opkomne 
Partier Guelfer og Gibelliner blev faa meget heftigere. 
Paa Efterretningen af Saladin havde berøvet de Chriſtne 
Jeruſalem foretog Frederik et Korstog med en Hær af nogle 
Hundrede tufindeM and. Keiferen af Conftantinopel havde 
forenet fig med Saladin ogSultanen afTconium. Men Kredes 
rik banede fig iykkeligt Veitil Aſien, vandt fo Seire over Tyr⸗ 
Terne, frængteind i Syrien, hvor han ſtiftede den tydſte 
Orden og døde efter at have badet fig i Floden Saleph den 
Jode Juni rig» i Seleucia uden aft have naaet Maalet for 
fine Onſker. Frederik var en tapper, gavmild faavel i. 
Lykke ſom Ulykke ſtandhaftig Fyrſte; dog vare Stolthed 
og Begjerlighed ofteſt Hoveddrivefjedrene til hans Hands 
linger, Han beſad en beundringsværdig Hukommelſe og 
ufædvanlige Kundſkaber for fin Tidsalder. Han agtede 
Lærde ifær Hiftorieffriverne, af hvis Værker han dannede 
fig de høje Begreber em en Keiſer, ſom han føgte af virs 
keliggjore ved fin Regjering. pan var af et ædelt og mas 
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jeſtetiſt Udſeende og trods fine Uenigheder med Paven en 
- oprigtig Tilheager af Religionen, Efter Keiferens Død 

” Funde Henſigten åf det begyndre Korstog ei Mere opnaaes 3 
hans heltemodige Søn, der havde paataget fig Overanfor— 

ſelen blev bortrykket af en peſtagtig Sygdom og der kom 
fun faa Levninger tilbage til Tydſtland af den mægtige 
Hær, Frederik havde ført til Aſien. ' 

Frederik 2 den, en Sønneføn af Frederik den 
1fte og Søn af Henrik -&te, tyde Keiſer og den ſicilianſte 
Prindſeſſe Conſtantia, blev fodt 1194 og alerede 1196 valgt 
til romerſt Konge. Han miftede fin Fader, da han førft 
var tre Aar gammel, opvorte under Formynderſkab øg blev 
ſomden enefte Green af Hohenſtauſernes Familie hævet 
paa den tydſte Keiferthrone 1210 ved pavelig Mægling, da 
Keiſer Otto den abe havde paadraget fig. Pavens rede, 
Meh førft efter Ottos Død 1218 kom Frederik i fuldkom— 
men Befiddelfe af Riget. Efterat den unge Keifer paa em 
Rigsdag 1219 havde bevæget he tydſte Fyrfter til at antage 
abftillige gavnlige Forordninger gif han til Stalten og 
blev fronet i Rom den 22de Nov. 1220 af Pave Honorius 
Zdie. Han betegnede fin Kroning ved blodige Edicter mod 
de Vantroende og lovede edelig et Zog til det hellige Land. 
Da han nølede med af opfylde-dette Løfte og "desuden ved 
fin Magt og fin Fremgangsmaade i Italien, havde vakt 
Pavens Sverfyge- blev han i Aaret 1227 fat i Bann af Pas 
ve Gregor den gde gg truet med Tab af Keiferværdigheden, 
Frederik gif derpaa uden at lade fig løfe af fin Bann til 
Afien og fluttede 1229 en tiaarig Vaabenſtilſtand med 
Gultanen af Babylon, hvorved denne overlod ham Jeru— 
ſalem, Bethlehem, Nazaret og Sidon, ſamt udleverede 
alle chriftne Fanger. - Men felv denne Vaabenſtilſtand 
tjente Paven til Paaffud at fornye hans Fordommelſe. 
Gregor ſamlede en Armee, tog en Deel af Apulien i Beſid⸗ 
delfe og forlehnede Frederiks Svigerfader Johan af Briens 
ne dermed. Den unge Henxik, Keiſerens Son, ber i Fade— 
rens Froværelfe regjerede Tydſtland, erklærede fia efter 
Pavens Opmuntring imod fin Fader, ſom han falſkeligen 
foregav at være død. Allevegne havde man vakt Frederik 
Fiender, da han ilede tilbage til Europa. Han vifte fig 
med en hurtig famlet Hær i Italien flog Guelferne , med 
hvem Paven havde forenet fig flere Gange og aftvang 
Vavenen Fred 1230, hvori han maatte udbetale 130060 
Mari Gølv og tilbagegive alle erobrede Stæder. Derpaa 
vendte Keiferen fig til Tydſkland, holdt en Rigsdag i 
Mains og lød fin anden Søn Conrad 4de vælge til romerfÉ 

— Konge, hvorimod, han fordømte den oprorſtke Henrik til 
evigt Fangenſkab. Efterat han faaledes havde bragt No— 
lighed tilveje i Tydſtland gif han igjen til Stalien og ſtraf⸗— 
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fede de oprsrſte Mailender ved et ſtort Blodbbad. Han 
erobrede flere med dem allierede Etæder, underkaſtede fig 
Sardinien, flog Venedigs og Genuas Krigsmagt tilbage , 
erobrede Urbino og Toſcana og beleirede ſels Rom, da 
Gregor paa nye havde udkaſtet Bannſtraalen imod ham; 
Den forbittrede Pave opfordrede de tyde Fyrſter til 
et nyt Kerfervalg, og, da de ei fandtes villige til af ops 
fylde hans Forlangende, vilde han ſammenkalde en Kirs 
Teforfamling imod Frederik. Men ogfaa denne Plan gik 
overſtyr, da Henrik, Konge af Sardinien, Keiſerens na⸗ 
turlige Søn, fangede de franſte, engelffe og ſpanſte Præ- 
Later, fom havde indſtibet fis i Genua. Gregor døde af 
JÆrgrelfe over et at kunne tilfredeftille fin Hævn i Auguſt 
1245. Innocens 4de, fom nogen Tid efter beſteeg den pa— 
velige Stoei, var ligefaa utilbøielig til Forfoning ſom 
Gregor; han affatte endog Frederik paa Concitiet i Lyon 
1245. Den Lyfte, der hidtil havde fulgt Frederik begynd» 
fe nu at forlade ham.  Lombdardiets førenede Nationer 
pfloge ham ,. og et Partie i Tydſktland valgte Henrik Ras 
Po, Lanrgreve af Thyringen til. Modkeiſer. UÜUboiet af al 
denne Modgang vedblev Frederif af befrige fine oprorſte, 
Underſaatter, og døde i Firuenzuola i Apulien den 13de 
Dec. 1250. Med ham faldt Rigets Glands og den kei⸗ 
forlige Anſeelſe i Tydſktland og Italien. Hans Mod, 
Aand og Hofmodighed gjøre ham til een af Tydſtlands 
mærfeligfte Keiſere; og med mere" Forfigtighed og Boie— 
Lighed vilde han rimeligviis gandffe have overvundet fine 
Fiender. Midt under Krigens evige Storme, gav han 
£ove til Tydſtlands Sikkerhed og befordrede den videns 
ſkablige Cultur. Han var een af de meeſt oplyſte og 
fordumsfrie Mænd i fin Tid. Han lod overfætte Ariſtote— 
les, ſamt adffillige arabiſte Verker paa Latin, bragte 
Mathematiken i Opkomſt, gjenoprettede Høiffoler i Mea- 
pel; forbedrede Skolerne i Bologna og Salerno og lagde 
Grunden til Wiens Univerſitet. 

Frederik zfite Konge af Danmark, var født den 
3die Sept. 1471 og en Søn af Chriftian den Iſte og hans 
Dronning Dorothea af Brandenburg. Hertugdømmerne 
Schlesvig og Holſteen bleve deelte imellem ham og hang 
Broder Kong Dang, Han gjorde fiden beſtandige Fordrin— 
ger til fin. Broder blandt andet forlangte han Noget af Nors 
ge og lod fig falde Arving til Norge; ligeledes arbeidede 
han paa af blive Konge i Sverrig. Han fulgte fin Broder 
pan det ulykkelige Tog mod Ditmarſken, hvor faavel Kons 
aenfom Hertugen kom ti ſtor Fare. Da den jydffe Adel 
havde opſagt Chriſtian den 2den Lydighed tilbød den Her— 
tugen den danſke Throne, fom han ogſaa modtog. Dog 
maatte han førft erobre Kjøbenhavn og Malmøe, der vifte 

i 
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fig den flygtede Konge hengivne. Def Oprør, ſom Søren 
Norbye afſtedkom i Skaane blev ligeledes dæmpet, eg ens 
delig fif Frederit Chriſtian aden felv fin Magt: Han var 
landet i Norge gif ned til Kjøbenhavn under Løfte om fiks 
Fert Leide, blev anholdt, da man paaſtod han havde brudt 
de gjorte Betingelfer, og henfat i ſtreng Forvaring paa 
Gønderburg. Frederik den forſte yndedeKeformationen, ſom 
ogfaa blev indfort ĩ Hertugdommerne under hans Regje—⸗ 

ring ved Herman Taſt; han tillod og Luthers Lære at 
præedikes i Kongerigerne. Frederik døde i Gottorp 1533 
efterti' Aars Regjering og blev begraven i Schlesvig. 
Han var to Gange gift, med Anna af Brandenburg, 
der var Moder til Chriſtian 3die, og med Sophie af 
Pommern. 

Frederik 2den, en Son af Chriſtian 3die, 
blev født i Hadersleb den. 1ſte Juli 1534. Han blev oms 
hyggeligt cpdragen og Kongen overlod ham Malmoe med 
dens Diſtrikt fil Beſtyrelſe for at han derved kunde vænne 
fig til Selvvirkſomhed. Ved Faderens Død ifte Jan. 
1559 blev, han Konge i Danmark og endnu før fin Kroning 
foretoa han ſig et Angreb paa Ditmarſken, der endte med 
dette Lands fuldkomne Undertvingeife. — Toget blev ud ført 
af Kongen og hans Farbrødre Hertugerne Sans og Adolf, 
med hvilke han og deelte Ditmarſten. Efter fin Tilbage⸗ 
komſt lod Han fig krone og maatte underſtrive en Haand⸗ 
fifning, hvorved Adelen filfrede fig fine Rettigbeder. 
Srederik kom i Uenighed med den fvenffe Konge Grit rade 
og derudbrøb en Krig fom varede fra 1563 til: 1570. Pagz 
ffudder til denne Krig var deels dette Kroner fom Dans 
marf havde optaget i-fit Vaaben, deels Stridigheder mels 
lem den danſke Prinds Maanus, fom havde erholtt nogle 
Eiendomme i Efih- øg Liefland og Kongen af Sverrig, fem 
paaſtod Lehnsbøihedoverdem.. I denne Krig feirede den 
danffe General Daniel Ranzau over en langt ſtsrre fiendt— 
lig Hær ved Svarteraae, og gjorde derpaa et beremt Tog 
ind i Smaaland og et meſterligt Tilbagetog. Til Søeg 
commanderedes de Danſke af Otto Rud, fom tog det fvens 
ſte Skib Magelss, men blev-fiden fangen og ført fil Svers 
rig hvor han døde; desuden anførte Herluf Trolle Flaaden 
men han blev dødeligt faarer i et Slag under de pommerſte 
Kyfter. Deter den ſamme Herluf Trolle, fom tillige med 
ſin Gemalinde Birgitte Gjøe ſtiftede Herlufsholms adelige 
Skole. Under Krigen blev Erik 14de affat af fin Broder 
Johan, ſom dog fortfatte Krigen endnu i fo Aar, da Fres 
den kom iftand til Stettin 1370 paa de Vilkaar, at Sver— 
rig ffulde betale Krigsemkoſtningerne med 150,000 Rår., 
begge Riger fulde have Ret til at føre tre Kroner i Vaa— 
benet, Danmark ſtulde behelde Herjedalen og Jemteland 
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og have 8 Skibe tilbage, ſom de Svenſke havde erobret. — 
Unter Frederik 2den kom Peter Ore tilbage fra fin Landsa 
forviisning og blev Rigets Hofmefter og Finansminiſter, 
i hvilken Poft fan gjorde Riget ſtor Tjeneſte. Kopgen fane 
fig. endog i Stund til at opfore Kronborg, for defto bedre 
at kunne beherfée Gunder, Der begyndtes desuden paa 
Frederiksborg, ſom Chriſtian den ade fuldforte. Fride— 
riksſtad i Norge byggedes og Antvorſkov Klofter forandres 
bes tilet Slot. Det ſaakaldte Klofter i Kjøbenhavn ind— 
rettedes tit Underſtottelſe for 100 fattige Studenter. 
Bornholm, ſom havde været Lybekkerne pantſat fra Fre— 
derik den forſtes Tid indløftes. Hamborgerne ſom paaſtod 
Herredemmet over Elben ydmygedes og maatte betale 
forſt Iceoo og fiden 100000 Rdolr. Stridighederne med 
SRederlandene bilagdes faaledes at diſſe betalte Kongen 
30000 Rolr. — Frederik førgede for VidenfÉaberne og uns 
derſtottede Eraftigen ten berømte Uftronom Tycho Bras 
he, der anviftes Øen Hveen til fine Obſervationer. Her 
opbyggedesStottene Uranienborg og Stjerneborg, hvor Ty⸗ 
cho Brahe tilligemed flere Studerende arbeidede paa Aſtro— 
nomiens Futkdkommenhed og forfærdigede mange fortref— 
feiige aftronomiffe Inſtrumenter. Regjeringen førtes i 
det Hele meget godt og Frederik 2dens Megjering fan rege 
nes til Danmarks hedſte Zider, Kongen felv beſad man— 
ge gode, ſtjondt ei udmærkede Egenſkaber z dog var han- 
femmelig hengiven til Nydelſe af ſterke Drikke, hvilken 
Laft den Tid var meget almindelig. Frederik var gift med 
Gophie af Meklenburg, med hvem han havde 7. Børn 
blandt dem Chriſtian den 4de, hans Cfterfølger og Prind— 
ſeſſe Anna, der blev gift med Kong Sacob 6te af Skot—⸗ 
land. Frederik 2den døde paa Antworſtovſlot den 4de 
Apr. 1788. 

Frederik 3dte, en Søn af Chriftian 4de og Ans 
ne Gatharina af Brandenburg, var født den 18de Marts 
1609 i Hadersleben. Han havdeen ældre Broder Chriſti— 
an, hvorfor hans Fader havde fadet ham udnævnt til Er—⸗ 
kebiſktopaf Bremen, Da denne ældre Broder døde før Fa— 
deren, blev Frederik beſtemt til Thronen, fom han dog 

- førft efter nogle Vanſteligheder og efterat have underſktre— 
vet en meget haard Haandfæftning befteeg 1648. Kongen 
turde ei modſige Rigsraadets Beflufninger, ei uden fams 
mes Tilladelfe begynde Krig eller flutte Fred 3; ei indfætte 
nogen i de høje Riggembeder uden een af de tre Candidas 
ter, Rigsraadet havde foreflaaet. J Begyndelſen af 
Frederiks Regjering havde Han nogle Stridigheder med den 
frolte Corfitz Uhlfeldt, ſom var gift med Kongens Halvføs 
fter Eleonora Chriftina, og under Chriſtian 4de fom Ris 
gets Hovmefter havde havt ſtor Indflydelſe. Uhlfeldt 
bleb endog beſtyldt for Henfigter mod Kongens Liv af et 
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Fruentimmer ved Navn Dina, der var tilfkyndet hertil 
afen Oberft Walrer. Sagen blev underſogt, Uhlfeldt 
blev frifjendt og "Dina henrettet, "desuagtet var Uhlfeldt 

- misfornøiet, forlod hemmelig Riget og begav fig forſt til 
Holland og fiden fil. Sverrig. Han blev derfor afſat 
fra fine Embeder, hans Godfer inddragne og hans. Fami⸗ 
lie maatte forlade Danmark. — Imidlertid var der 
udbrudt en Krig mellem Sverrig og Polen, hvis Konge 
Johan C.fimir gjorde Fordring paa den ſvenſke Throne. 
Carl lode Suftav, Konge i Sverris, førte denne Krig med 
overordentligt Held og vafte derved Misundelſe hog ade 
ſtillige andre Nationer. Hollænderne overtarte Danmark 
tibatertlære Krig, hvilket ogſaga ſtedte, da man troede 
maaſtee at kunne filbageerobre Endeel af de under Chris 
ſtian 4de tit Sverrig tabte Provindſer. De Danſte indtos 
ge virkelig og Bremen og Verden, ſom de dog ei længe bes 
hoidt. Carl Guftav fluttede Vaabenſtilſtand med Polen 
øg ilede igjennem det. nordlige Tydſtland til Danmarks 
Grændfer. - fans Armee af 12000 Mand fandt næften 
ingen Modſtand, og felv den nyligt anlagde Fæftning 
Frideritia overgav fig. til den fvenffe "General Wrangels 
Da Carl var ankommen til det. lille Beft indtraf en 
jaa heftig. Froft at han inden faa Dage fade fig iſtand 
fil at .gaae over Iſen til Fyen, derfra over Smaagers 
ne. fil Sjelland, hvor Alt kom i den ſtorſte Forbaufels 
je, Frederik udfendte Geſandtere, hvilke traf Carl i fin 
Slæbde noget fra Wordingborg i Selffab med Corfits 
uhlfeldt. Man foreflog ham Fred, mende Betingelfer 
han fajtfafte vare faaledes, at de eisfunde antages, 
Han gav Armeen Ordre til at marfchere videre. Den 
danſke Konge fendte nof Engang Geſandtere ud og det kom 
til Underhandlinger, ſom endtes i Freden til Roeskilde 
1658, hycri Danmark afſtod Skaane, Halland, Blekin—⸗ 
gen, Bahuus, Trondhjem. og Bornholm. Der ſtulde 
desuden overlades de Svenffe: 12 Krigsffibe og 2000 
Ryttere, Man. fortæller at Gersdorf, da han unders 
Frev Fredstrataten udbrød i Neros Ord: Vellem me ne- 
fore literas (Gid jeg ei kunde ſtrive). Uagtet denne Fred 
var jaa fovdeelagtig for de Svenſte, brød Carl Guſtav den 
dog ftrar igjen idet Haab af blive hele Danmarks Herre 
under Paaffud at &e 2000 Ryttere ei vare. fuldtallige, 
hvilten rigtig nok var Tilfeldet, da nogle af dem vare des 
ferterede. Den ſvenſke Konge landede ved Korføer i Auguſt 
Maaned og marfcherede mod Kjøbenhavn, hvis Forſvars— 
væjfen vel ei var i den bedfie Stand, men hvis Indbygges 
te vare befjelede af den herligſte Aand. Borgere, 
Studenter og Militaire kappedes om at bidrage -alt hvad 
der ſtod i deres Magt til Stadens Forfvar, Man havs 
de raadet Kongen at foriade Kjøbenhavn for at fætte 
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fig i Sikkerhed, men han fvarede at. han vilde døe i ſin 
Rede, og denne Kongens Standhaftighed virkede paa hele 
Folket. — De SvenfÉe fatte fig i Befiddelfe af Kronborg 
ved Lift. Admiral Wrangel fik Commandanten Brunau 
og Oberfi Beenfeldt indbildte, at Kjøbenhavn var indta⸗ 
taget og at al Modftand var forajeves ,. hvorpaa de uden 
videre Underſogelſe overgave Fæftningen Dette var faa 
meget værre fom man ventede en hollandfe Flaade fulde 
Tomme Kjøbenhavn til Undfætning. Denne blev det nu 
vanſkeligt af løbe igjennem Sundet, da de Svenſte vare 
i Befidderfe af begge Kyſter. Desuagtet lykkedes det den 
hollandſte Admiral Opdam at flaae-fig igjennem og und fæts 
te København med Folk og Levnetsmidler, fom man der 
høilig behøvede. Imidlertid havde Trondhjem og Born— 
holm uddrevet eller dræbt de Svenſke og igjen underkaſtet 
jig Danmark.  Man.gjorde og et Forføg paa aft tage Krons 
borg tilbage; men det mislykkedes. Den danſte Ingenieur 
Steenvinkel forbandt fig med Hans Roſtgaard, Vræften 
Gerner og flere for atudføre denne Plan, men Steenvins 
Tel blev henrettet og Roſtgaard undkom med Nød og Nep— 
pe Kjøbenhavns Borgere vedbleve at-forfvare fig med 
Kjælhed, og Caxl Guftav fattede endelig den Beflutning at 
tage Staden med Storm, Denne gif for fig Natten mel—⸗ 
lem den Tode og Irte. Febr. 1659; men Frederik havde faaet 
Efterretning om Fiendens Anflag af Loren. Tuxen, ſom 
flere Gange havde ajort fine Landsmænd betydelige Tjene— 
ſter. Alting forberededes fil at modtage de Svenfke efter⸗ 
trykkeligt. Saavel det førfte Angreb mellem Langebroe og 
Veſterport fom det ſildigere mellem Øfterport og Caſtel⸗ 
let blev lykkeligt tilbagedrevet og Stormen fÉal have koſtet 
Carl 3000 Mand, Han forvandlede nu Beleiringen til en 
Blokade, dog vilde han endnu ei indlade fig i Underhandlin— 
gerom Fred. De Danſte vare-og heldige andre Steder og 
i Forening med Endeel Brandenborgere floge de de Svenſte 
vd Nyborg, hvorpaa Carl begav fig til Sverrig, hvor han 
vøde'et længe efter. Underhandlinger om Fred begyndte 
nu igjen og Freden kom iftand fil Kjøbenhavn 1660 paa de 
Vilkaar, at Sverrig fulde beholde Skaane, Halland , 
Bekingen og Bahrus — Krigen havde bragt Rigeti en 
høift maadelig Forfatning. Gielden var faget fil og Trop⸗ 
perne, fom havde gjort Tjeneſte, fulde, have deres Sold, 
For af raade Bod paa dette Onde ſammenkaldtes en Rigs⸗ 
dag i Kjobenhavn, hvor det dog fnart kom til Strid mel: 
lem Adelen oa de andre Stender. Adelen fornærmede 
Borgerne, Tom havde virket meeft til Rigets Forfvar ved 
haanende Udtryk og undflog fig desuden for at deltage 
med de andre Stænder i Statens Byrder, Borgerne 
forenede fig nu derfor nøiere med Geiftlighedens J 
Spidſen for denne ſtod Biſkop Svane en klog og ære 
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gjerrig Mand, og Borgerne repræfenteredes af deres brave 
Borgemeſtre Nanſen. Diſſe to Mænd bleve enige at tils 
byde Kongen Arvefucceffionen og underftøttedes felv af ads 
ſtillige Adelige ſom Hannibal Seheſted, Schack og flere. 
Dronningen Sophie Amalie virkede udentvivl meget med 
ved Denne Leiliſche Svane og Nanfen fik lettelig Borgerne 
og Geiſtligheden til at villige deres Forſlag og underſtrive 
ſamme, men Adelen vægrede fig. -Man gjorde derfor al- 
vorlige Anſtalter: Portene bleve lukkede, ingen maatte 
fortade Byen uden Pas fra Nanſen, Vagterne bleve fors 
doblede ꝛc. Adelen vovede derfor ei længer aft mod— 
fætte fig, men underſkrev Arveſucceſſionen for den mands 
lige og qvindelige Linie. Man gik nu videre: den gamle 
Haandfæftning cafferedes og Kongen hyldedes paa nye. 
Sfølge en Act af 1ode Jan, 1661 blev Kongen erÉlæret for 
aldeles uindſtrenket og denne” uindſtrenkede Magt giki 
Arv faavel til Frederiks qvindelige fom mandlige Efter» 
kommere. Kongen fif ogfaa Ret tilat forfatte en nye 
Lov for Regjeringsformen. Denne Lov blev udfaftet af 
Peter Schumadjer, der fiden adledes under Navnet Greve 
af Griffenfeldt og aldes Kongeloven, J denne bes 
fremmes blandt mere, at Kongen ffal være aldeles uinds 
ſtrenket, at han ingen Lov erkjender over fig uden Konge— 
loven, hvori Intet maae forandres, at han ffal bekjende 
fig fil den augsburgſke Gonfeffion, at Kongen er mynbig i 
fit 14de Aar, og aft Enkedronningen med 7 føngelige Raad 
ſtal foreftaae Regjeringen i en Regents Mindreaarighed ; 
naar den afdøde Konge ei har beſtemt, hvorledes Regjerine 
gen ſkal føres, — De Mænd, der havde deeltaget i denne faa 
betydelige Forandring erholdt. anfeelige Belonninger. 

- Gvane fit Titel af Erkebiſkopog desudenen Sum Penge, 
hvilket ſidſte og var Tilfældet med Manfen, der tillige blev 
Præfident i Kisbenhavn. — Nu foretog Regjeringen fig 
vigfige Forandringer, Riasraadet og de høie Rigsembe— 
der ophørte fnart, og et Statsraad oprettedes, hvori baas 
de Adelige og Uadelige ſkulde ſidde. Desuden oprettedes 
Cancelliet, Admiralitetet og Høiefteret. De kongelige 
Indkomſter fattes paa en fifrere Fod og en ftaaende Armee 
paa 25000 Mand indrettedes. — Mod enkelte Perfoner 
viftes megen Strenghed, — Saaledes blev Adelsmanden 
Kai'Lykte for nogle uforfigtige Udtryk , fom Dronningen 
anfaae fig fornærmet over, tiltalt af Fiſkalen for Maje— 
ſtetsforbrydelſe, dømt fra Ære, Liv og Gods og henvettet 
in Effigie, da han felv varundfommet fil Tydſkland, hvor 
han døde i Fattigdom, — Mere grundet var den Straf, 
man idømte Uhlfeldt. Efter Freden var han kommen til— 
bage og levede paa ſine Godfer' i Fyen. Han gjorde 
med Kongens Tilladelſe en Reife til Badet i Aachen. 
Paa denne Reife føgte han at overtale Churfyrſten af 
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Brandenburg til at hjelpe den danffe Adel fil fine forrige 
Rettigheder. Churfyrſten aabenbarede Sagen for Kon— 
gen, hvorpaa der anlagdes Proces imod Uhlfeidt, der 
blev funden fyldig i Landsforræderie og blev ſtraffet irges 
ſom Kai Lykke. Selv hans fartræffelige Gemaliude biev 
indvitlet med i bendes Mands Uykke. Paa ten dar ffe 
Geſandts Foreftilling blev hun anholdt i England, bragt 
til Kjøbenhavn og maatte i 22 Aar ſidde i Fængfel i Blaa= 
ta arn. — Med den engeljffe Konge Cart 2den opkom nogle 
Stridigheder, der døg bleve uden videre Følger og af 
gjordes i Freden til Breda 1667; — Frederik arvede Grevs 
ſtaberne Oldenburg og Delmenhorſt efter den ſidſte Gres 
ve. Anton Gynthers Død 5- desuden fføbte han Søndere 
borg, Norburg og Endeel af Ærøe, For at indférænte 
Hamburgerne gjørde han Altona tilen Stad, fom erholdt” 
Religionsfrihed og fnart blev betydelig ved fin Handel. — 
Kort Adeler der havde været i venetianT Tjenefte ſorgede 

; for Gømagtens Forbedring, Ha delen udvidedes til Guis 
nea og Beftindien, hvor Danmark fif Colonier. Frederit 
den fredie bar og Omſorg for Videnſtaberne og ſtiftede 
Univerſitetet og det fongelige Bbliothek ſaavelſom Kunſt⸗ 
Tammeret. Han døde den 9de Febr, 1670. - 

Frederiks de, en Søn af Chriftian ste og Dron⸗ 
ning Charlotte Amalie, blev født den 1ite Oct. 1671 og 
var i fin Ungdom noget ſpagelig hvorfor hans Underviis— 
ning ſtod noget tilbage, - Ved. fin Faders Død 1699 til— 
traadde han Regjeringen og blev fort derpaa indviklet t 
Stridigheder med Hertug Freder;E de af Holſteen, der 
ftolende paa fit Svogerſfab med den ſvenſte Konge Carl 
den i2te befeſtede FZønningen anlagde Skandſer pag 
Grændferne og tiltog fig ſaaledes Rettigheder, fom Kone 
gen ei vilde tilftfaae ham, " Kongen af Danmart havte 
"hemmeligt indgaaet en Alliance med Meter den iſte af Russ 
land og Auguſt den 2den af Polen, rykkede ind i Schles⸗ 
Vig og beleirede Tønningen, fom dog blev undſat af en 
forenet fvenfÉ og brunsvig luͤreburgſt Hær. Desuden ans 
kom en engelſt og hollandſt Flaate til” fterføen og,begyndte 
i Forening med en fvenfe af bombardere Kjøbenhavn og den 
der liggende Flaade. Gar! den race landede felv paa Sjel⸗ 
Tand og marfcherede mod Kjøbenhavn; herved biev Kon⸗ 
gen. af Danmar nødt fil at flutte Freden til Travendal 
1700 med Hertugen, tilftaae ham Rit 'til at. befæfte 
Grændferne mod Danmark og udbetale 260000 Rdir. t 
Krigsomkoſtninger. Kort dervaa udbrø> Krigen om ben 
ſpanſke Gucceffion, i hvilken Kongen af Danmark udlejede 
Endeel Tropper til Keiferen , Engiand og Holland mod 
betydelige Gubfidier. Diſſe Iropper, der anførtes af 
Gyldenløve, Trampe, Scholten, Johan og Jørgen Rant⸗ 
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zau, indlagde fig flor Hæder under Heltene Eugen og 
Marlborough i Slagene ved Höchſtadt, Malplaquet, Ou⸗ 
denarde og Ramellies. Men Frederik behøvede fnart fine 

Tropper hjemme, Efterat Carl izte havde forladt Sjel⸗ 
laund vendte han fine Vaaben mod Peter den iſte og Auguſt 
den, fejrede over Kuſſerne ved Narva og affatte Auguſt, 
hvorpaa han trængte ind i Rusland, men blev aldeles fla» 
gen vrd Pultava eg flygtede nu til Tyrkiet. Kongen af 

Danmark indgik igjen i Forbindelſe imod Sverrig 
og en danſt Armee gif over til Sfaane, hvor den i Forſt⸗ 

” ningen havde nogen Fremgang, men den fvenffe General 
Steenbock ſamlede ihaſt Endeel Bønder, angreb de dans 
ſte ved Helfingborg og vandt en afgjørende Seier, faa 
de DanfÉe 1 flørfte Haft maatte rømme Skaane. — En hefs 
tig Peft ſom raſede i Kjøbenhavn hindrede Frederik i at 
gjøre et nyt Forføg imod Skaane, J Kjøgebugt for:fa'dt 
en Træfning fil Søes mellem Gyldenløve og Wachtmeis 
fter:  Stibet Donnebrog, fom Hvidtfeldt commanderede, 
gif i Brand og Mandffabet kunde vel reddes, men ei uten 
at fætte det øvrige af Flaaden i ftor Fare. Hvidtfeldt 
fattede derfor den Beflutning at lade Skibet ſpringe i Luf: 
ten tilligemed Folfene, en Beflutning , der med Heltemod 
udførtes: Derpaa blev Krigen ført i Tydſktland. De 
Danffe erobrede Bremen og Verden, der ſiden følgtes til 
Hannover for 600,000 Rolr. Steenbock begav ſig til 
Tydſkland for at redde Sverrigs Provindſer: han mødte 
de Danſke ved Gadebufch i det Mecklenburgſte, hvor han 
igjen feirede. Efter Slaget gik han ind i Holſteen og ops» 
brændte paa en barbariſt Maade Altona, men maatte 
derpaa indflutte fig i Tønningen da han blev forfulgt af 
en forenet facbfiff-danf og rusſiſt Armee Kort derpaa 
overgav han fig med fine 11000 Mand og blev ført fo 
Farige til Kjøbenhavn, "hvor han døde i Fengſel. Fre 
derik 4de fatte fig ved denne Éeilighed i Beſiddelſe af 
det SchlesmwigfÉe paa Grund af at Hertugen havde kren— 
Tet Neutraliteten ved at tillade de Svenſke at kaſte fig ind i 
Zønningen. Stralſund blev derpaa beleiret af de Alliere— 
de og under denne Beleiring fom Carl den rate tilbages 
Uagtet hans Nærværerfe fatte Mod i Indbyggerne, blev 
dog Staden bragt fil det Pderſte: Carl den i2te maatte 
forlade den, hvorpaa den overgav fig til Beleirerne. — 
Carl ubruftede efter fin Tilbagekomſt en nye Bær, hvor⸗ 
med han faldt ind i Norge og beleirede Frederikshald, 
ſom forfvaredes med megen Tapperhed. Indbyggerne, 
der oxmuntredes af de fo patriotiſte Brødre Hans og Peter 
Colbjørnfen, ſtak $1d paa deres Bye for at Fæftningen de— 
fro bedre kunde modſtage FXienden. Lykkeligviis havde den 
danffe Gøehelt Tordenſtjold ødelagt den fvenffe Trans⸗ 
portflaade, der fulde bringe Carl Krigsfornødenheder i 
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i Dynekilen, hvor for Frederikshalds Beleiring ophævedes. 
Dog opgav han derforei Planen mod Norge, Tom han ans 
dengang angreb 1718. Frederikshald eller rettere Feder 
riksſteen (Fæftningen) beleiredes og Carlvar alerede avan⸗ 
ceret betydeligt med Lobegravene, da han blev ffudt en 
Aften han var gaaet hen at: fee påa Arbeiderne. De 
Svenſke forlode nu Norge, dog fortfattes Krigen indtil 
1720 1, da der fluttebes Fred medden fvenjfe Konge Fre— 
derik af Heſſen, ſom var gift med Corl den 12tes Soſter 
Ulvicca Eleonora, Fredsbetingelſerne undertegnedes i 
Fredensborg og Danmark tilbagegav de gjorde Erebringer 
Uundfagen Bremen og Verden, der iforveien vare ſoigte. 
Sverrig miftede Toldfrihed i Gundet og maatte love ei at 
ville hjelpe Hertugen af Holſteen til. Beſiddelſe af de Pros 
vindſer, Danmarti fidfie Krig h de berøvet ham. Sver—⸗ 
rig maatte endvidere betale. 600000 Rolr. — J denne 
Krig havde Tordenſtjold færdeles udmærket fig ved fine ra⸗ 
ſte og heldige Foreragender, Hans egenfiigge Navn var 
Peter Veſſel, men Kongen ophøjede ham i Adelſtanden un= 
der Navnet ZordenÆjold.: Blandt de merkeligſte af hans 
Bedrifter er det føromtalte Tog ind-i Dynefilen og Mars 
firands Erobring, Efter Krigengjorde han en Udenlandss 
reeſe paa hvilken han blev drækt.i en Duel af den fvenfÉe 
Oberſt Stahl. (See Tordenſtjold). Frederik fortjener 
Roes for fin Sparſomhed-,, han efterlod Penge i Skatkam⸗ 
meret, uagtet den langvarige Krig mod Sverrig eg Kjøs 
benhavns Ildebrand, fom indtraf i Aar 1758 og ødelagde 
en betydelig Deel af Staden. — Under Frederik gif Pra— 
ften Egede til Grønland for at udbrede Chriftendommen it 
dette Lands; med Miffionsvæfenet forbande: man XAnlæagel=. 
ſen af Colonier paa Grondlands veftlige Kyfter. Der 
ftiftedes ogfaa ef Comercecollegium og SoeaſſecuranceCom⸗ 
pagniet oprettedes. Frederik indrettede. og en Landmi⸗— 
lits og opbyggede en Mængde Skoler til Bønderbørns Un—⸗ 
derviisning. Han ophævede og Vornedſtabet, hvilfet dog 
igjen indførtes af Chriftian den 6te. Frederik 4de friftede 
Waiſenhuſet og byggede Sloftene Fredensborg og Frede— 
riksborg. Han var førftegang gift med Loviſe af Meklen— 
burg efter hvis Død han'ægteve Anne Sophia, en Datter 
af Storkantsleren Grev Reventlov, hvilket Ægteffab mes 
get mishagede Chriſtian den, 6fe, dengang Kronprinds. 
Frederik døde den 11te Oct. 1730 i Odenſe. ! 

— 

Frederik zte, en Søn af Chriſtian 6te og So— 
phia Magdalena, blev født den 31 Marts 1723 og befteeg 
Thronen ved fin Faders Død den 6te Aug 1745." Kongen 
var af en meget elſtverdig Characteer og hans Regjerings 
Begyndelſe gav det bebfte Haab. Enhver havde Adgang 
fil Kongen, der modtug ale med frørfte Nedladenhed og 
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vandt ved fin Mildhed og Lyft til af giere vel alles Hjerter. 
S Forſtningen af fin Regierina arbeidede han alvoriig paa 
at afbetale den Gjeld, hvori Landet var fommet under hris 
ftianden 6te, og hans Beftræbelfer vare en fidlang temmelig 
heldige, faa længe Geheimeraad Thott og Grev Schulin 
"Deeltoge i Beftyrelfen. Desuagtet tiltog Gjelden i Frede— 
riks ſenere Regieringe Xar cg hertil bdidrog dee s Ud⸗ 
ruſtningen, der maatte gjøres mod Rusiand,- deels den 
Lyft til Pragt og Mangel paa firæng Oekohomie, der 
indſneeg fig i Frederiks fidfte Aar. I Syvaarskrigen hoidt 
Frederik fig neutral, og hans Miniſter Greb Lynar befors 
drede Forliget til Klofter Seven, ſom dog er Few overs 
holdt. Da Keiſerinde Eliſabeth i Rusiand døde 7762 -0g 
den holſteenſte Prinds Carl Peter Ulrich beſteeg Ruslands 
Throne under Navn af Peter den 3die faae det farligt ud 
for Danmark, da han var dette Rige uyderft fiendſt og vilde 
drive fine Fordringer igjennem fom Hertug. af Holfreen. 
Han fluttede Stilftand med Preuſſen og ſendte en Yrmee 
ind idet Meklenburgſte for af angribe Da mark, ſom lige— 
ledes anftrængede fig for af mobftaae fin mægtige Fiende. 
Netop i det Hieblik, man ventede at høre Fiendtligheder— 
nes Udbrud fif man Efterretning om; at Peter var affat 
og, af hans Gemalinde Catharina, der beſteeg Thronen ef» 
ter ham, ønffede at vedligeholde den gede Forftaaelfe 
mellem Rigerne. Efter Schulins Død kom den fortræffes 
lige Sohan Hartvig Ernſt Greve af Bernſtorf til Statss 
roeref, Han har fornemmelig udmærfet fig ſom Bonde— 
ſtandens Velgjører og ſom Befordrer af Bidenſtkaber og 
K&Kunfter. Flere udmærkede Mænd, fom Mallet, Cramer, 
Roger 2c. indfaldtes til Danmark, og den ſtore Digter 
Klopſtock ſik paa Bernſtorfs Forflagen Penſion fra dette 
Rige. Det fynes imidlertid af Bernſtorf ei altid gjorde 
fine Beregninger ſom ſtreng Oefonom, og Danmark funde 
taale de Udgifter, ifær efter de mange Bekoſtninger, Udruſt— 
ningerne fil den ruſſiſte Krig havde fat det i. Frederik 
ſorgede ogfaa for Handelen, ſom blev givet frie paa 
Veſtindien ; et Handelscompagnie ſtiftedes paa Marocco 
og Afrika, hvilfet dog fnart igjen gik overſtyr. Der inds 
kaldtes Coloniſter for af oppyrke Hederne i Jylland. Un— 
der Frederik ſtjenkede den beromte Lærde og udmærfede Nas 
tionaljfribent Baron Ludvig Holberg fit Baronie til Ride 
derakademiet i Sorøe, ſom igien blev fat i Stand. Den bo— 
faniffe Have indrettedes t Kjøbenhavn efter Oeders Fors 
flag. ” Til Bibelfortolkningens Fremme ſendtes et Selſkab 
til Arabien, af hvilket Fun Niebuhr kom tilboge og har gis 
vet Efterretninger om Reifen. Ma er- og Billedhuggera⸗ 
kademiet oprettedes famt et dan Theater, tilhv:s Ops 
komſt den udødelige Holberg faa meget bidrog. Den nye 
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Frederiksſtad ved Amalienborg blev enlagt og Frederiks 
Statue til Heſt oprettedes paa Amalienborg Plads. Des— 
uden, opførtes Fredsrifs Hofpital, en velgjørende Indret— 
ning, hvor Reenhed og Rummelighed tilligemed. Pleie og 
Lægens Omhue bidrager til de Syges Helbredelſe. Kon— 
gen lod fig i finfidfte Levetid maaſtee alt for meget regjere 
af fia Yndling Adam Gottlob Moltke. Frederik overlod 
fig desuden gjerne til Overdaad i Drik, hvorover Regjes 
ringsforretningerne forfømtes og Higet var ved hans Død 
i en Gjeldaf 26 Mill. Rdlr. Frederik ste var fo Gange 
gift, forſt med den elfEværdige Loviſe en Datter af Kong 
Georz den 2den af England og derpaa med Juliane 
Maria af Braunſchweig, Moder til Arveprinds Fres 
derik. Frederik ste døde d. 14de Jan. 1766. 

FrederikG6te født den 28 Fan, 1768, er en Søn 
af Chriftian den 7de og den engelſte Prindſeſſe Caroline 
Mathilde. Formedelſt hans Faders Svaghed tog han 
ſtrax efter fin Confirmafion vigtig Deel i Statsbeſtyrelſen 
og ftyrede, underftøttet af den værdige Minifter Andreas 
Meter Greve af Bernſtorf, Riget med frørfite Klogſtab og als 
mindeligt Bifald. Regjeringen characteriſerede fig ved af 
give de indre Statstræfter Liv og Virkſomhed, famt ved 
en Ligefremhed, Aabenhed, og Upartiſthed, der indgjød ale 
Agtelſe og vedligeholdt udvortes Rolighed indtil Europas 
almindelige Ryſtelſe ogfaa traf Danmark, . Da Chriſtian 
den 7de døde i Rendsburg den 13de Marts 1808 befteeg 
Frederik 6te Danmarks Throne? under meget betænkelige 
Omftændigheder, da Riget var indviklet i en dobbelt Krig 
mod England og Sverrig. De Svenſte gjorde et Indfald 
i Norge men bleve. filbagedrevne af Statholderen der 
Prinds Chriſtian Auguſt af Holfteen Auguſtenburg. Da 
Guſtav 4de ei længe efter blev affat og Carl.13de var foma 
men i hans Sted fluftedes en Fred med Gverrig til Jins 
£jøping uden Zab for nogen af Parterne, Efter Napoles 
ons uheldige Tog til Rusland kom Danmark, ſom Frans 
kerigs Allierede i en meget farlig-Stilling og Sverrig gjors 
de Fordring paa Norge hvilfen blev afflaaet- uagtet den 
underſtottedes af England eg Rusland. Kongen af Dane 
mart fendte nu Hjelpetropper til den franfe Armee pag 
Holfteens Grendſer; men, da Napoleon havde tabt Sla⸗ 
get ved Leipzig og de Franffe maafte rømme Tydſtland 
rykkede en allieret Armee af Oſterriger, Preufjer, Kuſſer 
og Svenſke under Anførfel af den ſvenſte Kronprinds 
(Prindfen af Vonte Corvo) ind i Holfteen. Overmag— 
ten var for ſtor til at man kunde vente noget af at 
gjøre Modſtand. Der begyndtes derfor Underhandlin⸗ 
ger hvorpaa fulgte en Fred til Kiel 14 Fan, 1814, 
hvori Danmart afſtod Norge til Sverrig og erholdt igjen 
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SvpenſtPommern med Løfte om de Allieredes Hjelp til vides 
re Erſtatning. Siden ſluttedes ogfaa Fred med England, 
ſom beholdt øen pelgoland Kongen. af Danmark begav 
fig derpaa fil Congreſſen i Wien for felv at kunne paatale 
fine Rettigheder og ved Napoleons Tilbagekomſt udfendte 
ogfaa Danmark Tropper for at vedligeholde Freden i Curoz, 
pa. Efter Freden i Paris 1815 blev afajort at en allieret 
Armee ſtulde beſette de franffe Grændfefæftninger og ved 
denne Armee befinder fig ef danſt Troppecontingent. — 
Soenſt-Pommern, der har en fra Danmark adſtildt Beligs 
genhed blev af Frederik 6fe boörtbyttet til Preuſen med 
Lauenburg og en Sum Penge. Under Frederit 6te er gjort 
en forandret Indretning ved Dannebroggordeven, der be— 
ſtaaer af forſtiellige Claſſer og fun tildeles fortjente Perſo— 
ner af enhver Stilling det borgerlige &Geiffab. — Den 
ved Krigen frembragte Standsning i Handelen forenet 
med andre Omffændigheder fcraarfagede en Revolution ti 
Pengeveſenet, der var af betydelige Følger. Er nye 
Rigs-Bank oprettedes og de gam'e Bankindrertninger gik 
ind z fe gamle Penge reduceredes og der udfiædedes Riges 
bankſedler, der Værdie cre ringere end de forrige, da 
hver Specie gjelde to Solvrigsbankdalere -iftedet for den 
før fun var 14 Rolr. cour. 2 

Frederik Wilbelm den ftore, Churfyrs 
fte af. Brandenburg, var født den 6te Febr. 1620, Hans 
Fader var Churfyrſte Georg Wilhelm, en ſvo g Fyrfte under 
hvem Mark Brandenburg leed meget i de ferſte Decennier 
af Tredivegarskrigen, fordi hans Miniſter Greven af 
Schwarzenberg. gandſke var Oſterrig hengiven. Strax 
efter Faderens Død (iſte Dec. 1640) forandrede Frederik 
Wilhelm dette Syſtem, omendſtjondt ham-tiitraadde Nes 
gjeringen under meget beteenkelige Omftændigheder. Her— 
tugdemmet Preuffen var ef Lehn af Polen, Pommern, fom 
efter af den vendiſte Fyrſteſtamme var ubdøed 1637 fulde 

tilfalde Brandenburg, var befat af de Svenſte, hvilke afs 
veriende med Oſfterrigerne ogfaa ſegte at holde fig i Mark: 
i den juͤlichſte Arvbs Lande, fom Brandenburg og Pfal;s 
Neuburg havde deeit imellem fig, ſtode Spanier og Hollæns 
dere. Han fluttede,, uagtet Oſterrigs Modforeftillinger 
en Meutralitetstractat med Sverrig 1641 , Men overlod 
Keiſeren fif Cavallerie, ſom dette havde ſporet Troſkabs 
Eed. Ikke deſtomindre leed hans Land endnu Epgang 
1643 veden fvenjt og oſterrigſt Armees Gjennemmarfch. 
Ved Vaabenſtilſtanden med Heſſen-Caſſel erholdt han 
(1644) de af Heſſen beſatte Pladſe i Cleve og Marf tilbage. 
Aar 1647 giftede han fig med den craniffe Prindſeſſe Lo— 
viſe Henriette, Saa ugjerne han og sod SER paa en Deel 
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af den pommerſke Arv, overlod han dog i den weſtphalſtke 
Fred 1648 Forpommern, Øen Ruͤgen og noget af Bagpom⸗ 
mern fil Sverrig, hvorimod han erholdt Biſpedommerne 
Halberſtadt, Minden og Gamin fom- Fyrftendømmeér og 
Erkeſtiftet Magdeburg blev ham tilfagt efter den daværens 
de Adminiſtrator, Prinds Auguſt af Sachſens Død. Da 
Kong Carl Guſtav af Sverrig og Johan Caſimir af Poien 
vare ifærd med at paaføre hinanden Krig, tragtede begge 
efrer Forbindelſe med Churfyrſten af Brandenburg. Han 
afflog begges Tilbud, men famlede en Hær af 8000 Mand 
paa Grændlen af Hertugdømmet Preuffen. Carl Guſtav 
erobrede i fort Tid hele Stor: og Lille-Polen og beſatte 
Gracau og Warſchau; Johan Cafimir var flygtet til 
Schleſien. Under diffe Omſtendigheder fluttede Churfyr— 
ften et Forbund med Holland, hvilket Sverrig misbilligede 
hvorpaa Frederik Wilhelm ogſaa indgiken Defenſiv Allian— 
ce med de veſtpreuſſiſte Steder, hvitket Johan Caſimit bes 
Fræftede og lovede Churfyrſten Souverainitet over Preuss 
fen, hvis han vilde erklære fig imvd Sverrig. Dog veds 
blev Frederik Wilhelm fin Neutralitet indtil de Svenſtes 
Indfald i Øftpreuffen tvang ham til et Forlig, til at tage 
Preuſen til Lehn af Sverrig og fom Lehnsmand afgive fil 
den fvenffe Armee 1000 Mand Infanterie og 500 Mand 
Cavallerie. Han maatte ogſaa tilſtage de Svenffe frie 
Gjennemmarfch gjennem fit Land og dele Toldind?omſterne 
i de nye anlagde preusfifée Havne med dem, Derimod los 
vedes ham Befrielfe fra al Lehnstribut for Preusſen, 
Befrielle fra alle Apellationer til den fvenffe Krone 
og desuden Biſpedommet Ermeland ſom Fyrftendøms 
me og fverfé Lehn. Johan Caſimir, fom for øferrige 
ſke Penge havde hvervet nye Tropper, blev meget opbragt 
over dette Fordrag, hvorfor Churfyrſten nøiere forbandt 
fig med Sverrig ved Tractaten i Marienburg i(15 San. 
16536), hvori Sverrig i Tilfælde af Angreb lovede ham 
6000 Mand Hjelpetropper og Churfyrſten i lige Tilfælde de 
Spenſke 4000 Mand Derpaa brøde begge Fyrſterne op 
mod Eanen af Warfchau, hvor de med 160400 Mand floge 
29005 Polakker iet Slag, fom varede 2 Dage, hvorpaa 
Warſchau blev befat. Da Churfyrſten derpaa fyntes tils 
bøjelig til at forlade Forbindelſen med Sverrig, men Carl 
Guftav følte Vigtigheden af famme frafagde Kongen fig i 
Sractaten til Labiau (1ode Oct. 1636) Overlehnshoiheden 
over Preuffen og Ermeland, men forbeholdt fig Arvefølgen 
i Preuſſen, hvis den brandenburgſte Mandsftamme uddøde. 
Jverſyg over Carl Guſtavs Seire fendte i; fterrig paa denne 
Tid en Hær til Polen, og Danmark erobrede Hertugdøms 
met Bremen. Dette bevægede Carl Guftav til at brakke 
op mod de DanfÉe og overlade fin Bundsforvandte Chur— 
forften til fin Sfjebne, Han fluttede derfor under Oßer— 
rigs Mægling er Forlig med Polen til Welau (1gde Sept, 
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1657), hvori han vel maatte frafige fig Befiddelfen af Cre 
meland, men erholdt derimod Souverainitet over Preuſſen 
for fig og fine Efterkommere. Tillige maatte Churfyrſten 
flutte et Forbund med Polen imod Sverrig, ifølge hvilket 
Polen lovede af underftøtte Churfyrften med 5000 Mand 
Cavallerie og 3000 Mand Infanterie, og Churfyrſten igjen 
Polen med 2000 Mand Infanterie og 2000 Mand Cavalles 
tie. De polſte Stender antoge denne Zractat og bevilgede 
desuden, at Shurfyrften erholdt Lauenburg og Buͤtow ſom 
ef polſt Lehn, tog uden at gjøre Lehnseden. Kun de preus⸗ 
ſiſte Stænder vare utilfreds med denne Forandring og nægs 
tede derfor Churfyrften Hyldingseden, hvorfor han lod ane 
lægge Fæftningen Frederifsburg i Koönigsberg. Carl Gu— 
ftav døde pludfeligt og Sverrig befræftede i Freden til Olis 
va (1660) Betingelſerne i Welauer-Conventionen og faſt— 
jatte at degjorte Erobringer gjenfidig ſtulde tilbagegives. 
Efter 3enne Fred vendte Churfyrften fine Beſtrabelſer pag 
af befæfte den indvortes Velſtand og Handelen i fin Stat 3 
dog fendte han Keiſeren 2000 Mand til Hjelp imod Tyrker— 
ne, Aar 1672 traadde han i Forbindelſe med Nederlande— 
ne da diſſe af Ludvig 14de truedes med en Tilintetgjorelſes⸗ 
trig; han bevirkede og, af Keiſeren, Heſſen Caſſel og flere 
tydſte Fyrfter forbandt fig til Hollands Forfvar imod Frans 
kerig. De øfterrigite Feldtherrers Langſomhed og Iverfyge 
mod Churfyrſten tilintetgjorde Virkningen af denne For— 
bindelfe, Mangel paa Levnetsmidler tvang Frederik Wil— 
helm fil at træffe fig tilbage og overlade fine weſtphalſte 
Lande fil Fiendens Pdeleggelſer. Da MØftierrigerne tillige 
ſtildte fig fra ham og de hollandſke Subſidier udebleve, faae 
han fig nødt til Zractaten i Voffem (6 Juni 1673) en 
Landsbye ved Løven, ifølge hvilken Frankerig lovede at 

- Tømme Veſtphalen og betale Churfyrſten 800000 Livres, 
hvorimod han fratraadde Forbindelſen medHolland og lo— 
vede hverken middelbart eller umiddelbart at underftøtte 
Frankerigs Fiender, men forbeholdt fig i Tilfælde af e£ 
Angreb at underftøtte det tydffe Rige. Dette ZFilfælde 
indtraf i Aaret 1674, da en Rigskrig befluttedes imod 
Frankrig. Alerede i Forveien havde Churfyrſten forenet 
fig nøiere med Øfterrig, Holland og Spanien, De to fidfte 
Miagter lovede ham Subfidier for et Corps af 16000 Mand. 
Med denne Hær git han i Aug. 1674 ind i Elſas og fors 
bandt fig med Rigsarmeen. Den keiſerlige Feldtherre 
Bournonville undgik et Slag, hvor meget og Churfyrſten 
s ſtede det, hvorpaa Turenne, fom imidlertid havde faaet 
Forſterkning, flog den tydſte Armee ved Muͤhlhauſen i 
Sundgau og nødte den til af remme Elſas. Medens 
Churfyrſten flod i Binterqvarteer i Frankfurt, faldt en 
ſvenſt Armee af 16coo Mand under Wrangel ind i Pom— 
mern og Brandendurg og betegnede fin Vei med Ødelægge i; 
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ſe og Plyndrina. Churfyrſten ilede fine Stater fil Hjelp 
med 5600 Mand, flog (18de Juni 1675) 11000 Svenſte ved 
Fehrbellin og befriede derved Churſtatey. Omendſtjondt 
nu Keiſeren for dette Indfalds Skyld erklærede de Svenſke 
i Achten var han bog tillige iverfyg over. Churfyrſtens Sei— 
tre i Pommern, hvor Wolgaſt, Anklam, Demmin og. 
Jelv Stettin faldet hans Hender. Churfyrſten fandtes 
derfor faavellon. Spanien og Holland tilbøielig til at fluts 
te en Seporatfre) med Frankerig til Nimwegen 1678. 
Men, da Franferig forlangte af fam at han fulde tilbas 
gegive alle Erobringer "til Sverrig og erfrotte ſamme 
Krigsomkoſtaingerne traadde han i nye Forbindelſer med 
Danmark og Munfter og fuldførte Erobringen af hele 
Pommern ved Indtagelſen af Greifswalde og Stralfund. 
Ligeledes tilbagedrev ban (Jan. 1679) be under Horn 't 
Preuſſen indfaldne Svenſte. Mu flod han og Danmart 
alene tilbage i Feldten mod Sverrig.  Ludvig-1ra4 firlang- 
fe af han ffulde ſlutte Fred og filbagegise Sverrig 
alle de gjorde Erobringer. Da Churfyrſten afflog dette, 
blev han af 30000 granfe, ſom faldt ind i Cleve, tvun- 
gen fil Freden i St. Germain (29de JZuni- 1698) , hvori 
han tilbagegav Sverrig te gjorde Erobringer, men erholdt 
de faa Pladſe, ſom Gverrig fiden ten weſtphalſke Fred 
havde eiet i Bagpommern og 300000 Krondaler af 
Frankerig ſom Skadeserſtatning. Da Ludvig Tude fiden 

ved fine Reunionskamre rev flere Stytfer af Elſas og Loth⸗ 
Tingen fii fig, bevirkede Churfyrften (1684) en Vaaben— 
ftilitand paa 20 Zar mellem Tydſkland og Frankerig. Dog 
optom nys Misforftaaeifer mellem ham og Frankerig, da 
han 1685 fornyede Forbundet med Holland og modtog 
de Reformerte Flygtlinge fra Frankerig i fine Stater, fil 
hvis Velſtand fe betydeligt bidroge. Hine Misforſtaael— 
Jer og det Haab af Zfterrig at fane Skadeslesholdelſe for 
fine Fordringer paa de febtefiffe Fyrſtendommer Liegnitz, 
Brieg og Wolau,” hvis Fyrſte, med hvis Familie Hufet 
Brandenburg ſtod i Arveferbindelſe, var død. uden Arvin— 
ger. ſamt ſettes i Befiadelfe af Jegerndorf, bevirkede af 
han nærmede fig Øfterrig, der endelig for alle hans Ferdrin⸗ 

-ger overlod ham den ubetydelige Shwibuſer Krede. Dog 
bevægede den oſterrigſke Geſandt, Freitag, Churprindfen 
fl det Løfte, efter fin Regjeringstiltræteife at tilbagegive 
tenne Kreds mød en Sum af 100000 Daler. Til Keife- 
rens Underftøttelfe i Tyrkekrigen fendte derpaa (1686) 
Ghurfyrften 8000 Mand under Anførfel af General von - 
Gdjøning, hvilke unmærkede fig ved Staden Ofens Belei— 
ring og Storm. — 3 fit eget Land fremmede Churfyrften 
ifær Agerdyrfning. Avægavl og Havedyrkning; han bort-= 
forpagtede Domainerne, fom hidtil fædvanlig bleve drevne 
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af Amtsſkrivere; han underftøttede med Liberalitet de frans 
ſte Flygtninge og vandt herved 20000 nyttige og brugbare 
Gtatsborgere, fom anlagde Fabrikker og Manufacturer og 
opoyrkede øde Egne Bel fvarede det afritanfte Handels: 
ſelſtab ei til hang Forventninger, men hans Beftræbelfer 

+ i denne Henſeende vife hans umiskjendelige Iver for at 
+ bringe Liv i Handelen. . Berlin blev under ham forffjønnet 

ved flere nye Anlæg og Bygninger; han lagde Grunden 
til Bibliotheket der og ſtiftede (1655) Univerſitetet i Duis— 
burg. Han døde den 29 Apr, 17688 i Potsdam i fit 69de 
Aar og efterlod fin Son Frederik Zdie ef betydelig forøget 
og veldyrket Land, en STat af 650000 Daler og en øvet 
Hær af 28000 Mand. Da han miftede fin førffe Gemalins 
de Lovife giftede han fig anden Gang med Prindſeſſe Do—⸗ 
rothea af Holſteen⸗Gluͤcksburg, Enfe efter Hertug Chris 
fiian Ludvig af Braunſchweig Celle. 

Frederik 3, ſom Kongei Preuſſen Frederik 
den ifte var født den late Juli 1657 i Koͤnigsberg, 
nøden omhyggelig Opdragelſe og erholdt førft ved fin æle 
dre Broder Carl Emils Død, Udſigt fil Succesſionen— 
Bed fine Misforftaaeifer med fin Stedmoder Dorothea, 
blev han og miskjendt af-fin Fader, der vilde gjøre ham ar— 
veløs, men lod fig af fine Miniſtre bevæge fil at udkaſte 
Teſtamentet ſaaledes, at Churprindſen blot ſtulde følge 
ham i Churværdiaheden og Churlandene, men de øvrige 
Vrindferide andre Lande. Dette Teſtamente erklærede 
Frederik 3die, der alerede ſom Kronprinds var i god Før: 
ſtagelſe med Øfterrig, for ugyldigt, tog fin Faders ſamt— 
lige Lande i Befiddelfe og gav fine Stedbrødre Embeder 
og Apannager. Prinds Wilhelm 3die af Oranien uns - 
derftøttede han paa Zoget mob England (1688) med 6000 
Mand... Til Rigsarmeen fendte han 20000 Mand mod de 
Franſke, fom ødelagte Rhinpfalz. I Aaret 1691 forbandt 
hanlfig medKeiſeren, Spanien, Englaad ogHolland imodgrane 
kerig og ſendte 15000 Mand til Nederlandene, hvilke ans 
førtes af Kong Wilhelm af England ſom Generaällisſimus. 
Ligeledes underftøttede han Keiſeren imod Tyrkerne med 
6000 Mand mod en Skadeslssholdelſe af 150000 Rolr. 
Diſſe Tropper udmærkede fig ved Salankemen, ved Zentha 
og Belgrad. I Ryswicker-Freden befræftedes Betingelse 
fjerne a Fredene fil Minfter og St. Germain for Preuſſen. 
Schwibuſeckredſen gav Frederik tilbage fil Oſterrig 1695 
dog forbeholdt han fig fit Huſes Fordringer pan de fire 
ſchleſiſte Fyrſtendommer. Oſterrigltilſtodham 250000Daler, 
ſom vare anvendte pan Schwibus, og til Skadesleshboldelſe 
Erfpectance paa Oſtfriesland og Grerſkabet Limburg i 

Franken. Af den ſachſiſke Churfyrfte Frederik Auguſt 1fte 
- Tom befteeg den polffe Throne 1697 kjobte han Beſtyhttelſes— 



580 Fre 

ret over Stiftet Quedlinburg, Rigsfogdiet i Nordhauſen 
eg Amtet Petersburg ved Halle. Med de hohenzollerſte 
Huſe Hechingen og Sigmaringen fluttede han et Fordrag, 
hoorefter Brandenburg ſkulde arve diſſe Lande, naar det 
hohenzollerſte Huus der uddøde, hvorimod ſamme ſtulde 
fuccedere i det brandenburgſte Families frankiſte Beſiddel— 
fer, naar denne Familie uddøde, Han lod tage Staden 
E bing i Beſiddelſe 1703. Denne Stad vor allerede af Po⸗ 
len fat i Pant til den ſore Churfyrſte for 400000 Rolr. 
men den var hverken bleven ham overgiven eller Pen⸗ 
gene udbetalte. Ludvig 14des glimrende Hof bragte ham 
til ut organifere en betydelig Hofſtat, eg efter Churs 
fyrſten af Sachſens Ophøielfe paa den polffe og Prindſen 
af Oraniens paa den engelffe Throne ønffede han og aft er—⸗ 
hole ten fonge!ige Værdighed. Kun med Vapfkelighed 
erholdt han Keiſerens Indvilligelſe (16de Nov. 1700) paa 
de Betingelſer af han gav Slip paa-de tilgodehavende Sub» 
fidder, i den foreftaaende ſpanſte Succesſionskrig unters 
holdt 10000 Mand paa ſin egen Bekoſtning, i alle Riges 
anliggender ftemte med Keiferen, hvert tilkommende Kei— 
ſeroalg gav en oſterrigſk Prinds fin Stemme og ei unddrog 
fine tydſte Rigslande Forpligtelſerne mod det tydſte Rige. 
Mu paaſatte han fig og fin Gemalinde Kronen i Koͤnigsberg 
(13 Jan. 1701) efterat han Dagen i Forveien havde ſtiftet 
den forte Øens Orden. Hanblevnu ſerkjendt fom Kong 
Frederit iſte af Preuffen af alle europeiſte Magter undta⸗ 
gen af Paven, Frankerig, Polen og den tydſte Orden. J 
Den nordiſke Rrig tog han ingen Deel, men ſom Øfterrigs 
Allierede fendte han i den ſpanſte Arvefølgefrig 20000 
Mand til Rhinen og 6000 til Italien. De fægtede unber 
Fyrſt Leopold af Deffau og vare med ved Hochſtadt, Turin 
og i Be'gien, Dog oplevede Frederik ei Enden paa denne 
Kamp eller Freden til Utrecht. Efter Kong Wilhelm 3dies 
Død bragte han ſem Datterſon af den oraniſte Prinds 
Frederik Henrik Meurs og Lingen til fit Huus. Efterat 
den habsburgſfte Mandsſtamme var uddøed i Spanien tog 
han fom Hertug af Cleve Overgeldern i Beſiddelſe, fordi 
Carl ste i detibde Aarhundred havde, tvunget Hertug Wil— 
heim af Cleve, ſom var valgt til Regent af Stænderne i 
Gelvern, af everlade fig dette Land. Efterat Huſet Lons 
gueville var uddsed blev han valgt til Regent 1707 af 
Stænd:rne i Fyrftendømmerne Neufchatel og Valengin. 
Af Greverne af Solms-Braunfels kjsbte han (1707) 
GreviÉabet Tecklenburg i Weſtphalen for 300000 Daler og 
forbandt det med Grevſtabet Lingen. Videnſkaber, Kun— 
ſter og Induſtrie toge fil under Frederiks Regjering, men 
den Luxus, ſom herſtede ved Hoffet bragte Finantſerne i Us 
orden, Frederik ftiftede Maler- og Billedh uggerakade— 
miet i Berlin (1699), Univerfitetet i Halle (1694) og ved 
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Medvirfning af den flore Leibnitz, Dronning Sophie Char: 
lottes Lærer Videnffabernes: Akademie (1700). Han 
lod Berlin udvide ved den af ham anlagde Frederiksſtad 
(SFeiderichsſtadt), byggede til fin anden Gemalindes Ære 
Charlottenburg og ſtiftede 1705 Overappellationsretten. 
Han døde den 25 Febr, 1753 i fit 56de Mar og” efterlod een 
enefte Søn Frederik Wilhelm 1fte. 

Frederik Wilhelm i1fte, en Søn af Frederik 
den iſte, var født den 15de Aug. 1688. Efterat han fra 
169: — 1693 var bleven opdragen i Hannover tilligemed 
Geoerg 2den af England ,… vendte han formedelſt diſſe 
Prindſers Utilboielighed til hinanden tilbage til Berlin, 
hvor hang Overhofmeſter Oberfi Fint von Finckenſtein tids 
lig meddeelte ham hans afgjorde Zilbsielighed for Solda—⸗ 
terſtanden, hvorfor han og bivaanede det nederlandſte 
Feldttog , Slaget ved Malplaquet og Indtagelfen af 
Meurs, Som Kronprinds formælede han fig 1706 med den 
hannoverſke Prindfeffe Sophie Dorothea, Strax efter 
fin Regjeringstiltredelſe (i Febr 1713) indffrænfede han 
den fore Luxus, der havde herffet ved hans" Faders, Hof. 
pan ophævede adffillige Embeder, indſtrenkede Befoldnins 
gen ved andre og ſegte førft at ſette Finantſerne i nye 
Stand. S$ Freden til Utrecht erkjendte Frankerig og pas 
nien den preusſiſte Kongeverdighed og ;Souverainiteten 
over Neufſchatel og Valengin; ligeledes bekreftedes han. i 
Beſiddelſen af Geldern iſtedet for det aftraadde Fyr— 
ftendømme Orange. Samme Aar tog han Grevſkabet Lim⸗ 
burg i Beſiddelſe, paa hvilket fans Fader havde erholdt 
Erſpectance af Keiſeren. J Løbet af den nordiſte Krig, 
vilde Ruſſerne og Sachferne, efterat den ſpenſte General 
Steenbock havde capituleret i Tonningen, befætte Gvenfé 
Pommern. For at hindre dette fluftede Adminiſtrateren 
af Holſteen-Gottorp og den fvenjfe General - Gouverneur i 
Pommern, Grev Welling (Juni 1713) en Sequeftrationgs 
tractat med Frederik Wilhelm om Stettin og Wismare 
Kongen havde til Henſigt at bringe Roe i Norden ved fin 
Mægling ; men Carl den l2te forfaftede den Tractat der 
var 'indgaaet og forlangte Stettin tilbage af Preuſſen, 
hvorfor han vægrede fig ved Udbetalingen af de 400000 
Rolr. fom' Kongen havde betalt Rufferne og Sachſerne til 
Erſtatning for Krigsomkoſtningerne. Herved beftemies 
Frederik Wilhelm (1715) til Krig mod Sverrig og Forbund 
med Rusland, Sachſen og Danmark, J Forening meg 
diffe Magter erobrede Preuſſen Stralſund og Ruͤgen. 
Denne Krig endt«s forſt efter Carl den rates Død i Freden 
til Stockholm (2rde Fan. 1720), hvorefter Preuſſen 
beholdt Stettin og Forpommern indtil Peenefloden ſamt 
Oerne Uſedom og Wollin ; hvorimod Kongen af Preuffen 
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betalte 2 Mil. NIL. til Sverrig. Den oſterrigſke Geſandt 
"Grev Secken dorf ff Frederik til at fratræde den hanvo— 
verſke Alliance, ſom var fluttet mellem England, Holland 
og Vreuffen, hvorpåa han i Tractaten til Wuſterhuſen 
lovede Keiferen at erkſende den pragmatiſte Ganction og i 
Zilfælde af Angreb underſtotte Keiſeren med 100,0 Mand, 
Omendſtjondt Frederik ved Udbruddet af den volffe Arve⸗ 
folgekrig 1733) hæderfuld modtog den fra Polen flygtede 
Stanislaus Leſzinſty Auguſt 3dies Modſtander og derved 
vakte de med Sachſen allierede Hoffers Misfornsielſe, 
ſtillede han dog" 10000 Mand til Aſterrigs Tjeneſte, da 
Frankerig erklerede dette Mige Krig. Kongen og Krons 
prindfen befandt fig en Tidlang felv ved dette Armeecorps, 
der forenede fig med Oſterrigerne ved Rhinen, Dog fon 
bet ei her fil noget betydeligt Foretagende og Krigen endtes 
i Freden til Wien (1735). I Statens Indre havde Frede— 
rik Wilhelm lagt Grunden tilen nye Organiſation af Fis 
nants« og Juſtitsveſenet; han bragte Armeen til 70000 
Mand beféeſtede Magdeburg, Stettin, Vefel og Memel 3 
han byggede meget og ftiftede collegium medico-chirur- 
gicum, Charite og Hittebørnghufet i Berlin, det berlinſte 
Cadetinftitut og Potedams Waiſenhuus. Emigranter⸗ 
ne fra Salzburg og de fra Polen flygtede Deſſidenter 
fandt en god Modfagelfe i hans Stater. — Han yndede 
ei Videnſtaberne; og ket var med Mød at Akademieti 
Berlin og Univerfiteterne undgit at ophæves. Hans egen 
Familie var et fielden udfat for hans deſpotiſte Haardhed., 
(Sce Art. Frederike Markgrevinde af Bayreuth). Sels 

"fin Gemalinde forffaanede han ei for de haandgribeligſte 
Udbrud af fin Vrede. Maar han gif paa Gaden undgit 
man ham gjerne, thi Ingen var ſikker for ei at blive coms 
promitteret paa det eftertrykkeligſte, hvilket Fruentimmer 
ifær vare udſatte for, da han havde meget flette Tanker 
om dem. SGøvrigt beherffedes han af liſtige Menneffer der 
ved en Pibe Tobak, ſom han yndede lidenſkabelig, formaaes 
de alt over ham. Særdeles ftræng var hans Opforſel 
mod Kronprindfen, Frederik, hvis Aand og Retning han 
et forfiod at bedømme. Han havde en befynderlig For— 
kjerlighed for frore Soldater, ſom han ſamlede fra alle 
Kanter og dannede af dem fin Potsdammer Garde. Han 
efterlod ved fin Død (3rte Mai 1740) et rigt Skatkammer 
(g Mill. Rodlr.) og en veldifciplineret Hær. Foruden Frede— 
rik oden, ſom fulgte ham paa Thronen efterlod fan 
endnu fre Sønner: Auguſt Wilhelm, Fader til Frederik 
Wilhelm gaden (født 1722 død 1753) Henrik (født 1726 død 
1802) og Ferdinand (født 1730 død 1813). 

Frederik2den Konge af Preuſſen, den ſtorſte 
Regent i det 8de Aarhundred, blev født den 24 Jan. 
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1712 og døde den 17de Aug. 1786. Hans Faber var Fres 
deri Wilhelm iſte, hans Modér den engelſte Prindfeffe 
Sephie Dorothea. Hans førfte Ungdom gif bort under en 
haard Opdragelfe, der blot gik ud paa Militaire Øvelfer. 
General Grev Findenftein var hans Hovmeſter, Oberſt 
v. Kaltftein hans Underhovmefter. Uagtet han efter Fade— 
rens Villie fornemmelig blev anført til Exerceren pa til 
den hele lille Militærzjenefte, udviklede fig dog tidlig hang 
Sands for Digtekunſt og Mufit. Kun fin Fader vafviden— 
de turde han beſtjeftige fig med Litteratur og Kunſter: lidt 
efter lidt ſteeg Spændingen mellem Fader og Søn, neret 
af den øfterrigite Geſandt Seckendorf til en faadan Høide, 
at Faderen forlangte af Kronprindfen, han ſtulde frafige 
fig Thronfolgen og overlade famme fil fin Broder Auguſt 
Wilhelm. Kun ved det paa Faderens Zænfemaade rigtig 
beregnede Svar, „at han vilde giøre bet, naar Faderen 
erklerede at han ei var hans ægte og virkelige Sen,“ 
blev Kongen, der ærede ægteffabelis Troſtab ſom Religions— 
pligt, afholdt fra. Fornyelſen af fif Forlangende. For— 
trædelig over Faderens Undertrykkelſe og Had, befluttede 
Frederik af flygte- fil fin Mødrene Onkel, Georg 2den, 
der faavelfom Dronningen ay Preuſſen onſfede at Kronprinds 
jen afPreuſſen ægtede den engelffePrindfeljeXmalie ogPrind— 
Jen af Wales den ældftepreusfiffe Prindſeſſe Frederite. Kun 
denne hans Soſter, der var findet ligeſom han, og hans Ven— 
ner Lieutenant Katt og Pagen Keith vidſte Hemmeligheden 
om hans Flugt, ſom ffulde gaae for fig fra Weſel, hvor⸗ 
hen han havde ledſaget Kongen fin Fader. Katts uforfigs 
tige Ytiringer,. ſom af Seckendorf bieve Kongen forebragte, 
forraadede Prindſens Henſigt. Han blev indhentet, bragt 
til Cuͤſtrin og behandlet med ſtorſte Haardhed; neppe kun— 
de flere Regenteres Forbonner og Erilæringen af de til en 
Krigsret nedſatte Generaler hindre Kongen fra af lade 
henrette fin Søn. Katt blev henrettet i Cuſtrin; men 
Keith, ſom af Prindſen blev advaret ved "nogle faa Lie 
niew flygtede fra Weſel og levede Holland, England og 
Portugal til han efter Frederiks Thronbeſtigeſe vendte titz 

bage til Berlin, blev udnævnt til Oberſtlieutenant, Stald— 
meſter og Curator for Videnſkabernes Akademie. Prind— 

ſen, ſem efterat han var fluppen af den noiere Forvaring, 
havde arbeidet i Kammeret i Cuſtrin ſom yngſte Raad efter 
Faderens Befaling, tom forſt tilbage til Hoffet, da hans 
ældfte Søfter Frederike blev gift med Arveprindſen af Bays 
reuth. Vel fyntes Faderen forfonet med Sønnen, bog 
fillod han han ham ikke at ægte den engelffe Prindſeſſe, 
men Frederik maatte efter fin Faders. Villie formæle fig 
med Eliſabeth Chriftine, en Datter of Hertug Ferdinand 
Albrecht, af Wolfenbuͤttel Bevern (1733). Frederik Wil— 
helm gav hende Slottet Schønhaujen og Kronprindſen 
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Grevſkabet Ruppin og (1734) Staden Rheinsberg, hvor 
han indtil ſin Thronbeſtigelſe levede i Stilhed for Viden— 
ffaberne. Han omgikkes der med Lærde (Bielefeld, Chas 
got; Fouquet, Knobelsdorf, Keiferling og Zordan), To— 
nefunftnere (Graun, Benda) og Malere. Han ftod i 
Brevvexling med udenlandſte Lærde, fornemmelig med den 
af ham beundrede Voltaire, Adſkillige Skrifter, fornems 
melig hans Antimacchiavel, erholdt deres Tilvaärelſe ét 
Rheinsbergs landlige Rolighed. Hans Faders Død fatte 
ham paa Thronen den 3ite Mai 1740. Dengang herſtede 
han over 2,200000 Menneſter, ved hans Død ftode 6 Mill, 
under hang Scepter. Thi under hans Regjering hævetegs den 
preuſſiſte Stad ved hans Talenter, hans høie videnſtabelige 
Dannelſe, hans Virkſomhed og hans militaire Genie til en 
Grad af Magt og Kraft, hvorom man ved Faderens Død 
ei kunde have nogen Anelſe. Han arvede af fin Fader 8 
Mill, 700000 Rolr. og en fortræffelig Hær af 76000 Mands . 
Begge fatte ham iftand til efter Keijer Carl 6fegs Død. af 
Drive fit Huſes Fordringer paa de ſchleſiſte Fyrſtendom— 
mer Liegnitz, Brieg, Wolau og Sægerndorf igjennem. 
Han lovede Maria Thereſia mod Aftrædelfen af diffe Fyr 
frendømmer Underſtettelſe mod alle fine Fiender, hendes 
Gemal fin Stemme til Keiſerverdigheden og fo Mill, Rolr. 
Men hang Forſlag bleve forfaftede, hvorfor Frederik be— 
gyndte den forſte fchlefiffe Krig. Han beſatte Nedre— 
Schleſien (Dec. 1740 og flog Øfterrigerne under Neiperg 
(10 Apr. 1741) ved Mollwitz. Denne Seier vafte Maria 
Thereſias Fiender og den oſterrigſte Arvefolgekrig begyndte. 
Maria Thereſias eneſte Bundsforvandte, Georg 2den af 
England, raadede hende til Fred mod Preuſſen, fordi 
Frederik 2den var hendes meeſt virkſomme Modſtander. 
Efter Frederiks Seier ved Chotuſitz ei langt fra Czaslau 
(17de Mai 1742) kom og Freden iſtand. Préliminariecne 
bleve under engelſt Mægling undertegnede i Breslau den 
zite Juni og Freden felv bekreftet i Berlin (28de Juli 
1742), hvori Frederik erholdt hele Nedre- og det meſte af 
Hore-Schlefien ſamt Grevſkabet Glaz med fuldkommen 
Souverainitet. Derimod fraſagde Frederik ſig alle ſine 
Fordringer paa de øvrige oſterrigſke Lande, paatog ſig den 
for Schlefien contraherede Gjeld af 1,700000 Daler og los 
vebe at holde Catholikernes Rettigheder i Schleſien ubræns 
fede. Sachſen tiltraadde denne Fred ogiEngland og Rus— 
land garanterede den, I Aaret 1743 tog Frederik Oſt— 
friesland i Beſiddelſe efter den ſidſte Greves Død, Da 
Carl den 7de ved Fortfættelfen af den oſterrigſte Succions— 
krig bar uheldig og maatte flygte fra fine bayerſke Arve— 
Lande og de øfterrigjte Vaaben overalt vare ſeierrige, frygs 
fede Frederik, at Maria Therefia igjen ſtulde berøve ham 
Schleſien. pan indlod fig derfor i hemmelig Forbindelſe 
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med Frankerig Apr. 1744) fluttede en knionstractat med 

Keiſeren, Pfalz og Heffen:Caffel i Frankfurt 22de Mat 

1744) og begyndte den anden ſchleſiſte Krig, hvori Sach⸗ 
fen traadde paa Dſterrigs Side. Frederik faldt ind i Boh— 

men, men Carl af Lothringen ilede fra Elſas, forenede 

fig med Sachferne og tvang Kongen til igjen at fors 
lade Bohmen. Keiſer Carl 7des Død (18de Jan. 1745) 
og Bayrernes Nederlag ved Pfaffenhofen bevirkede af 

den unge Churfyrſte Maximilian Joſeph af Bayern t 
Freden til Fåfen forfonede fia med Maria Thereſſa og af 
Frankfurter-Unionen opløfte ſig efterat Heffen: Caffel havde 
erilæret fig for neutral, - Derimod var Oſterrig traadt i 
et noie Forbund (8 Jan. 1745) med England, Nederlande» 
de og Sachſen i Warſchau, og Sachfen havde desuden flute 

fet en færdeles Tractat (18 Mai. 1745) med Oſterrig. 
Desuagtet overvandt Frederik Oſterrigerne og Sachſerne 
(4de Funi 1745) ved Hohenfriedherg, hvorpaa ban gif til 
Bohmen og overvandt dem nok en Gang efter en meget 
haardnakket Kamp ved Sorr (3ote Sept. 1745). Endelig 
feirede Fyrſt Leopold af Defau over Sachſerne ved Keſſel— 
dorf (15 Dec; 1745), i hvilket Slag Carl af Lothringen, 
omendſtjsndt han ſtod i Nærheden, ingen Deel tog. Kort 
derpaa (25de Dec. 1745) fluttedes Freden til Dresden paa 
ſamme Bafis fom den forrige. Preuſſen beholdt Schleſien, 
men Frederik lovede af erkjente Frants ifte ſom Keiſer. 
Sachſen ffulde udbetale 1 Mill. Rdolr. til Preuſſen. De 
paafølgende 11 Fredsaar anvendte Frederik fortræffeligt 
fil at fremme fit Riges Velved en forbedret Lovgivning, 
ved Manufacturernes og Handelens Blomſtren, ved Ager— 
dyrkningens Forbedring og ved henfigtemæsfigere Indret— 
ninger i Finantſerne og ved def Militære. Da SYan af fin 
Geſandt ved det dresdenſke Hof Malzahn, ſom ved Hjelp 
af den fichfiffe geheime Secreteer Menzel havde faaet 
fat paa nogle hemmelige Papirer, erholdt Efterretning 

om en Forbindelſe mellem Sſterrig, Rusland og Sadffen 
imod Preuffen, ilede han med at ferekomme fine Fiender 
ved et Indfald i Sachfen (29de Aug. 176) hvormed den 
tredie ſchleſiſte eller den faafaldte Syvnarstrig begyndte. 
Ullerede i Forveien havde han nøtere forenet fig med Eng— 
land ligefem Oſterrig med Frankerig. Han trængte 
ind i Sachfen med tre Colonner, befatte Wittenberg , 
Leipzig og Torgau, indfluttede 17000 Sachſer ved Pirna og 
nødte dem, efterat han forgjeves havde opfordret Churfyr— 
ſten til Alliance med fig ,til Overgivelſe; doa maatte han. 
forſt gaae imod Øfterrigerne, fom under Brown rykkede 
Sachferne til Undſetning. Diſſe angreb og flog han ved 
Lowoſitz den iſte Oct. 1756. Han behandlede derpaa 
Sachſen fom en erobret Provinds. Paa Riasdagen i Res 
genshurg erflæredes en Rigsexekutionskrig imod ham og 

Ud 
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Sverrig fremtraadde ligeledes imod ham fom Fiende. J 
Bohmen vandt vei Frederit (bte Mai 1757) Slaget ved 
Prag, men hamtabte Slaget ved Sollin imed Daun (18de 
Juni 1757). Ruſſerne Havde udbredet Odeleggelſe 
i Oſtoreuſſen og floge Preuſſerne under Lehwald ved Gross 
jægerndorf (3ote Aug. 1757). JWeſeregnene i Hefjen og 
i de Braunſchweigſte Lande trængte de Franſte feirende 
frem; men Frederik flog dem og Rigstropperne ved - Roß⸗ 
bach (zte Nod 1757) og gif derpaa tildSchleften, hvor han 
(5 Dec. 1737) ved Leuthen titkjempede fig en vigtig Seiece 
over Carlaf Lothringen, Daun og Nadaſti. Imidlertid 
beſatte Fermor Kongeriget Preuſſen og lod Indby gerne 
fværge Keiſerinden af Rusland Zroffabsred. "Men , da 
Rufferne vare trænate frem fil Pommern og Brandenburg, 
ſlog Frederik dem (25. Aug. 1738) ved Zorndorf. — Dog | 
leed han fort dervaa "14 Oct. 1738) et betydeligt Zab ved 
Dauns natlige Overfald ved Hochkircken. J Aaret 1759 
øgte den preusſiſte General Wedel at hindre Ruſernes og 
fterrigernes Forening , men han blev flagen (23 Juli 

1759) ved Brieg af Ruſſerne underSoltikew og Frederik felv 
Tom ilede Wedel til Hielp, tabte Sfaget ved Kunners dorf 
imod Ruſſerne (12 Aug. 1759.) Ligeſaa føleligt for Kons 
gen var Tabet af Finks Corps paa 15000 Mand , fom blev 
overumplet og faget. ved .Maren paa Bohmens Grandſe 
(20 Nov. 1759-) Derimod havde Hertug Ferdinand og Ar⸗ 
veprindſen af Braunſchweig flaaet de Franſke ved Cre— 
veld (23 Juni 1758) og, omendſtis dt Broglio i Spidſen 
af de Franſke og Sac&ferne havde feiret ved Bergen (13de 
Apr.:1759) forfvaredehertug Ferdinand dogWeſeren og flog 
Contades ved Minden (1fte Aug: 1739. 3 Aaret 1760731 
Juli) flog han Franſtmendene nof Engang ved Marburg, 
Omendſtjsndt Mangel paa Enighed mellem de rusfiffe og 
s ſterrigſke Feldtherrer, ſom effer deres Forening. ſtulde 
tilbageerobre Schleſien, hindrede deres Foretagenders 
Fremgang, blottedes dog Schleſien for Tropper, da Fou-z 
quets Corps (23 Juni 1760) maatte overgive fig ved LKands⸗ 
hut. Frederik, fom ved et ødelæggende Bombardement 

… (fra T4de — 29 Juli, 1760) forgjeves "havte villet tvinge» 
Dresden til Overgivelfe, maatte bræffe op til Schle— 
fien, hvor Daun belejrede Breslau. Her ſlog Frederik 
ved Liegnitz (ste Aug.) Øfferrigerne under Laudon, før 
Daun kunde tage Deel i Kampen. " Bel braudffattede 
Oſterrigerne og Rufferne under Lafcy og To'fleben (i Oct; 
1760) Berlin, men de oppebiede et Frederiks Ankomſt fra 
Schleſien, hvorpaa han gik fil Sachſen, flog Oſterrigerne 
i det blodige Slag ved Zergru (3 Nov. 1760) og ſtaffede fig 
herved Vinterqvartcer i Sachſen. Ikke deſtomindre be— 
fandt Frederik fig i en betenkelig Stilling, ifær efterat han 
ved Georg 2dens Død faar fig de engelſte Subſidier berove⸗ 

— 
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de. Meget forbeelagtigt indtraf derfør den rusfiffe Kei— 
ferinde Eliſabeths Død (ste Jan. 1762) ifær da hendes Cfs 

'ferfølger Weter den tredie allerede i lang Tid havde viiſt 
fig ſom en hengiven Ven af Frederik. Freden med Sverrig 
fom nu iftand i Hamburg (22de Mai 1762)" Mellem Frez 
derit og Peter var alerede fluttet en Alliance (i Juni 1762) 
da Peters Affættelfe igjen opløfte ſamme, dog bekraftede 
Catharina Freden med Preuſſen. Da Soekrigen mellem 
England og Frankerig imidlertid ogfaa var ophørt, kom 
Freden til Hübertsburg iftand (15de-Febr. 1763), hvilken 
bekreftede Fredene til Breslau og Dresden og faftfatte 
Srarus quo... Dog traadde Frederif ud af Syvaarskrigen 
meden Glands, der ſikkrede ham for Fremtiden en afgjort 
Indflydelſe paa de tydſke og europeiſte Anliggender. Ef— 
ter Krigen vendte han forſt ſin Omſorg paa ſine i ſamme 
udſuede og odelagde Lande. Han aabnede ſine Magaſiner 
for at ſtaffe ſine Underſaatter Korn til Mæring og til Ud⸗ 
jæd. Han lod uddele Heſte blandt Bønderne for af de kun⸗ 
de dyrke deres Agre; de Huſe der vare lagde i Uffe, lod han 
opbygge for fine egne Penge. Schleſien erholdt Befrielfe 
for alle Afgifter paa 6 Maaneder, Neumark og Pommern 
paa 2 Aar, Carmer udkaſtede et Landveſensſyſtem for den 
ſchleſiſte Adel, hvorefter denne kunde optage Capitaler 
uden overdrevne "Renter. J Aaret 1764 lagde Frederik 
Grunden til Gerlins Bantog gav den 8 Mil. til. førfte 
Fond. Mindre henfigtsmæsfigt var def, at han 1766 or⸗ 
ganiferede Acciſen aldeles paa franfe Fod. Mange nye 
Inſtituter erholdt i denne Fredens Tid deres Tilværelfe af 
ham. Den nye Lovbog blev dog førft fuldendt og indført 
under hans Efterfølger, Med Rusland fluttedes et For— 
bund (31 Marts 1764), hvorpaa Frederik befordredeStanis— 
laus Poniatovſtis Valg til Konge i Polen og underſtottede 
Diffidenternes Sag. Forat forbinde Preuſſen med Pom⸗— 
mern øg Brandenburg og overhovedet for af arrondere den 
preuſſiſte Stat, aftaltes i Petersburg Polens forſte De— 
Ling, ſom blev befluttet den ste Aug. 1772, Frederik er—⸗ 
holdt hele Polſt Preuffen (ſom i Aaret 1466- af den tydſtke 
Orden var aftraadt fil Polen) tilligemed Dele af Storpo—⸗ 
len indtil Netzefloden, dog med Undtagelfe af Dangia og 
Thorn. - Fra denne Zid inddeeltes Kongeriget Preuffen & 
Oſt og Veſtpreuſſen. Kongen lod anlægge en Fæftning i 
Graudenz og et Krigs- og Domainekammer i Marien⸗ 
werder. Keiſer Joſeph 2den beføgte Frederik i Schleſien 
1769 og Modtog ef Gjenbeføg af Kongen i Måbren 1770. 
Da Marimilian Joſeph af Bayern var bød uten Arvinger, 
og Landet ſtulde tilfalde Churfyrſt Carl Theodor af Pfalz 
Tom neſte Arving, beſatte Oſterrig en ſtor Deel af Bayern. 
Herimod erklærede Frederil fig, dg hans aarvangne Blik 
gjennemffuede Joſephs Henſigter. Vel havde Carl Theo—⸗ 
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dor villiget Øfterrigs Fordringer, men den præfumtive 
Arving, Hertugen af Zweibruͤcken havde modfat fig denne 
Aftrædelfe og ſogt Frederiks Mægling, og Churſyrſten af 
Sachſen gjorde ligeledes retmesſige Fordringer paa den 
bayerſke Allodialarv. Da Oſterrig ved denne Leilighed et 
ved Negotiationer unde bringes fra fine Planer, als 
lierede Sachſen fig med Preuffen, og Frederik begyndte den | 
bayerſke Arvefolgekrig (i Juli 1778) ved to Hæres Indryk—⸗— 
ken i Bøbmen, Keiſer Joſeph ſtod ien velforſtandſet Leir 
bag Elben ved Jaromitz og var ei at bringetil noget Slag, 
den bedagede Maria Thereſia ønffede Fred, dog gik dei 
Kloſter Braunau (i Auguſt) begyndte Underhandlinger 
overſtyr. Om Efteraaret traf Prinds Henrik, med hvem 
Sachſerne havde forenet fig, til den fachfife Grendſe og 
Frederik felv gif tilbage til Schlefien. J Januar 1779 
gjorde Wurmſer en Demonſtration mod Glas og Mollendorf 
imod Laudon. Men, da Catharina 2den erklerede hun 
vilde underſtotte Preuffen med 60000 Mand , blev denne 
Kriguden Slag endt (13de Mat 1779) ved Freden i Tefchen 
faaledes, af Churfyrſten af Pfalz ffulde have Bayern med 
Undtagelfe af Innviertel og Braunau, ſom Øfferrig er⸗ 
Koldt, hvorimod Oſterrig lovede ei af hindre Churfyrſten 
af Brandenburgs Succeſſion i de to franfiffe Fyrftendøm= 
mer, Ansbach og Bayreuth. I Aaret 1780 efrerat Hus 
jet Mannsfeld var udtød tilfaldt Kongen den Deel af 
Grevſkabet, fom ſtod under magdeburgſt Hoihed og allerede 
i 200 Mar var bleven adminiſtreret. Endnu ved Enden af 
fit virkſomme Liv fluttede Frederik (23de Juli 1785) Fyr⸗ 
fteforbundet med Sachſen og Hannover, for at modſette 
fig Keiſer Fofephs Plan af tilbytte fig Bayern for den ftørs 
ſte Deel af de øfterrigjke Nederlande, fom han vilde afftaae 
fil Churfyrſten. Flere af Tydſtlands geiftlige og verdslige 
Fyrſter tiltraadde dette Forbund og Keiſeren maatte op— 
give fin Plan. En ulægelig Vaterſot befordrede den ſtore 
Konges Død, der indtraf i Sans Souci den 17de Aug. 
1786 i hans 75de Aar. Han efterlod fin Broderføn Frede— 
rik Wilhelm 2den et Rige, dér var forøget med 1325 <ava- 
dratmile, befad en Sat af over 70 Mill. Daler, en Hær af 
200000 Mand, flor Anſeelſe hos alle europeiſte Magter og 
en ved Befolkning, Induſtrie, Velſtand og videnffabelig 
Gultur kraftig ophlulpen Stat. — Frederik yndede Vis 
denffaberne og har felv udarbeidet en Mængde Varker, 
der finder i følgende tre Samlinger: Oeuvres posthumes 
Frederic 2 &c. Berlin 1788, 15 B. 8.5 Supplément aux 
Oeuvres posthumes de Fred. le grand, Berl. 5 Vol. 8. og 
OQcuvres de Frederic 2d. publiés du vivant de l'auteur, 
Berl. 1789, 4 Vol. 8,.. De angaae meeſt Hiftorie, Stats 
videnffab,> Krigsvidenſtab, Philoſophie og Literaturen 
tverhovedet, Hang Histoire de mon temps fan. fætters ved 
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Siden af de bedfte af Oldtidens Verker i denne VitenfÉab. 
Sans Antimachiavel (førft a la Haye 1740) viſer, hvorle>eg 
han har forberedet fig til Regent, Et koſteligt Fyrſteſpeil 
er hans Forſog om Regjeringsformerne og om Regenternes 
Pligter, hvilfet han ſtrey efter en. fyigeryvraarig Res 
giering. 

Frederik Wilhelm 2den, Konge af Preuſſen, 
Frederik 2dens Broderſon og Gfterfølger, af Smigrere 
kaldet den meget elſtede, var født den 25de Sept. 1744. 
Hans Fadervar Auguſt Wilhelm, Prinds af Preuſſen, bars 
Moder Louiſe Amalie, en Datter af Ferdinand Albrecht 
Hertug af Braunſchweig Wolfenbuͤttel. Under Generals 
major vop Boris Opfigt blev han underviiſt af Lofpræften 
Sack og Profeſſer Beguelin. Han var fo Gange gife forſt 
(1763) med Prindfefje Chriſtina Ulrike af Braunſpweig. 
Dun fødfe ham en Datter Frederike Charlotte Uirife Ca— 
tharina, der blev gift med Hertugen af Hori, Efterat 
det forſte Ægteffabrar ophævet, giftede han fig anden 
Gang 14de Juli 1769 med Prindſeſſe Frederike Loviſe af 
Heſſen Darmſtadt. Alerede ſom Kronprinds overlod han 
fig til en Levemaade og Nydelſer, fom hans Onkel misb [lis 
gede. Begge ſvare i en lang Rætfe af Aar halv fremmes 
de for hinanden. Dog yttrede Frederik 2den fin Tilfreds 
hed med Kronprindfen, da han i der bayerſte Arvefølgefrig 
ved Meuftådtel i Schleſien gav et Beviis paa perſonlig 
Tapperhed. Hans Regjering begyndte under gunſtige Aus 
fpicier (1750 Aug. 1786). Preuſſen var ei indviklet é 
Strid med nøgen Fiende, og Frederik aben havde fFaffet 
det et Slags. afgjørende Sremme i Europas Anliagender. 
Dog tabtes ſnart ved adſtillige Misgreb i Politiken Credi— 
ten ved de fremmede Hoffer. Snort opdagede man Incon⸗ 
ſequens, Egennytte og Begjerlighed efter Lande i Unders 
handlingerne med andre Magter; friart forsdedes den ars 
vede Skat ved unyttige Krige og ver Yndlingers Overdaa— 
dighed, faa der ved. Kongeng Død var contraheret en 
Gjeldaf 18 MI. Hans førfte politiffe Foretagende var 
at fende 20000 Preuſſer under Hertugen af Braunſchweig 
tilpolland (1787) hvorPatrioterne (det antieraniſke Portie) 
havde fornærmet Kongens Soſter, ter var gift med Arve—⸗ 
ſtatholderen paa hendes Reiſe til Haag og derfor ei gjort 
nogen Afbigt. Efter Preufernes Ankomſt blev den gamie 
Tingenes Orden igjen indført i Holland og (15de Apr 1788) 
et Defenfivforbund fluttet i Saa3 mellem Preuſſen, Engs 
land og Holland. 3 Krigen mellem Sverrig og Rusland 
(1788) ſtandſede Frederik Wilhelm i Forening med Eng⸗ 
land Danmarks Angreb paa Sverrig. Iverſyg over Rus—⸗ 
lands og Oſterrigs Fremſtridt i Syrtze garanterede 

q 
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han Polen iet Forbund (1790) alle fine Beſiddelſers Inter 
gritet og ophidſede derved Oſterrrig, hvorfor en preuſſiſt 
Hær traf fig fammen paa Bohmens Graendſe og en oſterigſk 
i Bøhmen. Mten Leopold 2den ønffede ei Krig med- Preuss 
fen og lovede (27de Fuli 1790) i Reichenbacher Conventioz 
nen, fom blev fluttet mellem Øfterrig og Preuſſen under 
Englands og Hollands Mægling, at tilbagegive Tyrkerne 
alle Erobringer indtil DOiſtriktet ved Aluta, paa hvilfe 
Betingelfes ogfaa Freden fil Sziftowa blev fluttet mellem 
Tyrkiet og Oſterrig. Misforſtagelſerne ved denne Cons 
vention jævnede Frederik Wilhelm 2den og Leopold ved en 
Sammenkomſt i Pillnig (Lug, 1791) hvor de traadde fame 
men ten(Sonvention tilen nærmere Forbindelfe mod Fran— 
kerig. Fordeelagtigere end Alliancen med Porten vilde 
Forbindetſen med Polen bleven, hvis ei Krigen med Frans 
kerig havde deelt Preuſſens Magtog nødt det til et foran 
dret politik Syftem med Henſyn til Polen. Den bedre 
Deel af Polakkerne, i hvis Spidfe Stanislaus Auguſtus 
ftod, onſkede en nye Conftitutiou og en arvelig Thronfolge, 
fom beftemtes det ſachſiſte Huus. For at ſikre fig en udvortes 
Garantie fluttedes Forbundet mellem Preuſſen og Po— 
Ten, hvori Preuffen garanterede hen polſte Stats Integri— 
tet og lovede famme en Underſtottelſe af 40000 Mand In— 
fanterie og 4000 Mand Cavallerie, faafnart en fremmed 
Magt vilde blande fig i Polens indvortes Anliggender. 
Men da Catharina 2den havde endt Krigen med Tyr—⸗ 
kerne og Preuffen tilligemed Oſterrig anvendte deres 
Stridskrefter i Kampen mod Frankerig, bragte hun 
Preuſſen til det Alternative, enten ſom Følge af 
Forbundet med Polen at forfvare denne Stat imod 
Rusland eller og i Forening med Rusland dele den, ans 
den Gang, Preuſſen lod (i Jan. 1793) et Troppecorps 
under Mollendorfrykke ind i Storpolen og befætte Stæs 
derne Danjig og Thorn tillige med Poſen, Gneſen 
og Endeel andre" Woiwodſkaber, tilſammen 1100 Qva= 
dratmile med 1,200,000 Indb. hvilket under Navn 
af Sydpreuſſen blev forenet med Oſt- og Veſtpreuſſen 
og organiſeret efter preuſſiſt Forfatning. Omend⸗ 
ſtjondt Rigsdagen i Grodno maatte erkjende denne Af— 
frædelfe til PreuTen, og Afſtaaelſen af endnu flere Lande 
til Rusland, faa opfom dog (i April 1794) under Koſci— 
usko og Madalinffy en Opftand blandt Polakkerne for 
at tilkſempe deres Uafhængighed, Ruſſerne bleve i Førfts 
ningen flagne og Preuſſerne flere Gange overvundne , inds 
til endelig Koſciusko blev tagen til Fange af den rusſiſte 
General Ferſen (den 1ode Oct.) og Praga (4 Nov.) ſtorme⸗ 
des af Guvarom. Derpaa foregif Polens tredie Deling 
(179) mellem Rusland. Oſterrig og Preuſſen, og det 
polſke Rige opløftes aldeles. Preuſſen erholdt flere Pros 

! 
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vindfer, der deels forenedes med Sydpreuſſen, deels tom 
til aft udgjøre Nye-Hſt Preuffen og Nye-Schleſien. Kongen 
af Polen fil Penfion af de tre Magter, ſom havde deelt 
hans Rige, og døbe i Petersburg 1798. — 3falge Sam⸗ 
menkomſten i Villnik fluttedes et Forbund mellem Øfterrig 
og Preuffen (1 Dec, 1792) for at overholde den tydſte Rigs— 
forfatning, beftride den franfe Revolution og bevirke en 
uafhængig Conſtitution for Polen. Omendſtjondt man i 
Franferig ei ventede, af Preuſen virkelig vilde tage Deel 
i Kampen, lod dog Frederié Wilhelm 2den (i Juni 1792) 
en Hær af 50000 Mand under Anforſel afHertuügen af Braun— 
ſchweig brekke op mod Nhinen. Han fulgte ſelv Hæren 
tilligemed Prindſerne. Begyndelſen af Feldttoget ſyntes 
at love det bedſte Udfald. De Tydſte trængte efter Indta— 
gelfenaf Fæftningerne Longwy (23 Aug.) og Verdun (2 
Sept.) ind i Shampagne, hvor Dumouriez ffod imod dem. 
Han blev vel trængt tilbage af Preusſerne ved Grandoré 
(I4de Sept.), men fog derpaa faft Poft vo St. Menes 
hould, hvor han forſterkedes ved Kellermann og Hours 
nonville, og hvor Kellerman. (den 20de Seyt.), tilbages 
drev Preuffernes Angreb paa Hoiene ved Balmy Syg— 
bomme, flet Veir og Mangel paa Levnetsmidler tvang 
Preuſſerne at trakke ſig tilbage. Longwy og " Verdun 
faldt igjen i Republikanernes Hænder og Thionville deblo— 
keredes. Medens de Tydſte trængte frem i Champagne 
havde Cuſtine gjort dem en Diverfion i Ryggen og indtaget 
Speyer, Worms, Main; og Frankfurt. Denne fidfte 
Stad blev filbageerobret af Preuſſerne og Heſſerne (2den 

" Dec.) og Kalkreuth tvang det følgende Aar (22 Juli 1793) 
Fæfiningen Mainz til Overgrvelſe. Desuagtet hindrede 
Misforftaaeljer mellem de øfterrigffe og preusſiſte Feldt— 
herrer. den allierede Armees Virkſomhed i Sommeren 1793, 
indtilidertugen af Braunſchweig (14de Sept. drev de 
Franſke tilbage ved Pirmaſens, og Øfterrigerne (ate Oct.) 
'øvervældede Weiſenburger-Linierne og erobrede Fort-Louis 
(14de Nov .' Men alerede den 26de Dec, havde Pichegru 
paa nye bemægtiget fig Weiſſenburgerlinierne hvorpaa 
Preuſſer og Øfterriger trak fig tilbage over Rhinen, J 
Begyndelſen af Aaret 1794 nedlagde Hertugen af Braun» 
ſchweig Overcommandoen3 ham fulgte Møllendorf, ſom 
(23 Mai) erebrede de franſte Forffandsninger ved Keiſers— 
laufern. Dog nødte Øfterrigernes Zab i Belgien Preuss 
fjerne til igjen at trætte fig tilbage over Rhin, den ste Apr. 
1795 fluttede Hardenberg og Barthelemy Freden til Ba— 
fel mellem Preuſſen og Frankerig, hvorved Preuſſen lod alle 
fine Lande paa den venſtre Rhinbred i de Franſkes Hænder. 
Der aftaltes desuden mellem Frankerig og Preuefen en 
Demarkationslinie for det nordlige Tydſtlands Meutralis 
fet. Under Frederik Wilhelm den adeng RE oT Er ng overlod 
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den fidfte Fyrſte af den brandenburgſt-frankiſkte Mands—⸗ 
flamme, Mavfareve Chriſtian Frederik Carl Alexander, 
(2. Det, 1791) de to frantiffe Fyrſtendommer Anſpach og 
Banreutd fil Churlinien med en aarlig Livrente af 500000 
Gylden. Ved denne Leilighed fornyede Kongen den røde 
Orns Orden. Med Henfyn til den indre Adminiſtration 
blev den af Frederik øden indførte fränſte Regie afſtaffet, 
mangen god Indretning iverkſattes og en nye Lovbog ind— 
førtes. Bien nen af Frederik 2den befordrede Oplysning 
og Tolerance blev meget indffræntet ved Wallner og andre 
Mænd, der'omgave Kongen, ved Religionsediktet (1788) 
og en nye ſammenſat Examinationscommiſſion. Fre— 
— Wilhelm den tøde den 16de Nov. 1797 i fit 54de 

ar, 

Frederik Wilhelm3die, en Gøn af ben 
forrige og nutegjerende Konge i Preuſſen, blev født den 
Zdie Aug. 1770 og blev -formælet den 24be Dec. 1793 med 
Prindſeſſe Lovife Auguſta Wilhelmine Amalie af Mecklen— 
burg Strelitz, ſom han miſtede ved Døden den 19de Juli 
1815. Kort efter fin Regjeringstiltrædelfe fjernede han 
adſkillige af fin Faders Fortrolige» fom den offentlige Miss 
fornøielfe tiltrættelig havde betegnet, Relig'ſonsediktet 
og Tobaksforpagtningen ophævedes, Genfuren erholdt 
mere Liberalitet, Inqvifitionen over politiffe Meninger 
opførte, de Militaires Sold forøgedes og man anbefalede 
dem en mere human. Opførfel mod Civiiſtanden. Iſte— 
det for Overdaadighed og Luxus traadde viis Sparſom— 
hed 5; det fongelige Par gav felv et ophøjet Exempel paa 
Simpelhed i det huuslige Liv og ten paa Thronen faa 
ſjeldne gteſkabelige Kjerlighed. Fortjente Mænd traadde 
paa nye i offentlig Virkſomhed. Dog vedblevdet af Fres 
derik 2den (under andre Dinfændigheder) indførte: For: 
hold mellem Cabinetsraaderne og Miniſtrene indtil den 
nye Statsorganiſation efter Tilmtfreoen, da endelig efter 
gjentagne Miniſterſtifter, Friherren af Hardenberg, ſom 
Statskantsler forenede Adminiſtrationens enkelte Radier 
til et heelt, Under Continentalmagternes vedvarende og 
flere Gange fornyede Krige imod Frankerig formaaede hver» 
Ten Englands Løfte om Subſidier eller Ruslands Unvers 
handlinger og Trudſler at rotte det af Preuſſen ſiden Bafes 
ierfreden antagne Neutralitets-Syſtem. Denne Fredens 
Tid benyttede Kongen til at hæve Rigets Provindſer til en 
ftedfe højere Grad af Cultur og fornemmelig i de nyere 
Provindfer grunde den indvortes Velſtand paa en varig 
Baſis. For de til Frankerig i Baſeler-Freden paa den 
venſtre Rhinbred aftraadte Lande (Geldern, Endeel af 
Cleve og Meurs (tilfammen omtrent 46'Qv. Mile med 
122,000 Indb.) erholdt han til Erſtatning Fyrſtendommer⸗ 
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ne Paderborn, Hildesheim, Erfurt, Eichsfeld, den flere 
fie Deel af Muͤnſter, adſtillige Abbedier eg Rigsftæderne 
Rordhauſen, Muͤhlhauſen og Goslar, Denne Skades— 
løsholdelfe udgjorde 233 Qvadratmile med 618000 Indb. 
Selv den nye Coalition mod Frankerig i Aaret 1805 kunde 
ei bringe Kongen fra fit fredelige Syſtem. Men, da 
en rusſiſt Armee traf fig fammen paa den preusſiſte 
Grændfe og man vilde nøde Preuſſen til Deeltagelfe i Kris 
gen imod Frankerig eller i def mindſte tilat bevilge rusſiſte 
Troppers Giennemmarſch, famledes en preusſiſk Her i 
Schleſien og ved Weichſel. Denne truende Stilling imod 
Kusland ophørte da et franſt Troppecorps marfcherede 
igjennem det Ansbachſke og Keifer Alexander ſelv ankom 
i Potsdam. — Kongen fluttede nu en Convention med Russ 
land (3die Nov. 1805) ifølge hvilfen han levede under viſſe 
Betingelſer at erklære fig imodFrankerig og tilſtage en russ 
fif Armee Gjennemmarſch. Dog vilde han førjt fremtræde 
ſom Mægier mellem de frigførende Magter. Men Træfs 
ningerne i Schwaben afgjorde den oſterrigſte Hærs SÉjebs 
ne under Generai Mack og Slaget ved Auſterlitz paafulgde 
for den til-Napoleon i Wien ſendte Miniſter Haugwitz 
kunde begynde fine Underhandlinger. Imidlertid dakkede 
Preuſſen ved fine Tropper de nordtydſkte Lande og befatte 
ilær Hannover, hvorved dette Lands Occupation ved Rus—⸗ 
ferne og de Svenſkte hindredes. Ved de efter Slaget ved 
Aufterlig gandſte forandrede politiſteConjuncturer fluttede 
Grev v. Haugwitz (15 Dec.) en Tractat i Wien med Keiſer 
Napolson; i hvilken Alliancen mellem begge Magter fornye— 
des , Preuſſen overlod Anſpach, Cleve og Neufchatel til. 
granferig, hvorimod Frankerig overlod Preuſſen dem hele 
hannoverſte Churſtat, og en gjenfidig Garantie faftfattes 

… forde ældre og nyeerhvervede Lande. Efter Haugwitzes 
Tilbagekomſt vilde man kun ratificere denne Tractat under 
vilje Modificationer med Henſynſtil Preuſſens Forhold til 
England Derfor reiſte Haugwitz til Perisi San 1806. 
Men Henfigten af denne Sendelſe ſynes €i at være opnaaet 
i den mellem ham og Duroc (15de Febr.) ſluttede Tractat 
thi Preuffen maatte nu ved Hannovers civile Beſettelſe og 
ved-at fpærre Floderne, fom falde ud i Nordſsen hands 
le offenſivt imod England fordi Byttet af de fil Frans 
Terig overladte Provindſer alerede fandt Sted. England 
fod nu (29de Mai 1806) udſtede Caperbreve imod Preuss 
ſen og erklærede formelig Kria den 11te Juni. Dog var 
Preuſſen ei blot fomimet i Uenighed med Englané em Hans 
novers Befættelfe; Kongen af Sverrig, ſom hbavte imod— 
taget Subfidier af England, vilde derfor i tet mindſte 
dekke det Lauenburgſte og erklærede ethvert Angreb paa 
bette Land for en Krigserklering. Ikke tefjeminére be— 
fatte Preuſſerne Lauenburg, fom de Svenffe remte ef; 

ET 
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fer en lille Fægtning ved Schaclkee (23 Apr.) Men Kon— 
gen af Sverrig lagde nu Embargo paa de preusſiſte GÉi be 
i de fveniffe Havne og befalede at blokere de preusſiſke Havne 
ved MØfterføen. Efter Rhinforbundets Jprettetfe”, ſom 
gav Anledning fil nye Underhandlinger, mellem Frankerig 
og Preuſſen, forligte Preuffen fig (i Xug. 1806) med Gverz= 
rig. Preuſſen forlangte af Frankerig at Tydfkland fulde 
rommes af franſke Tropper og af den franfte Keiſer ei lags 
de nogen Hindring i Veien for Oprettelſen af et nordtyd fÉ 
Forbund, der jffulde indbefatte alle de Stater, der ei 
vare nævnte. i Rhinforbundets Fundamentalact. " Preuss 
fen underhandlede alerede desangaaende med Hofferne ti 
Dresden og Caffel. Videre forlangte den preusſiſte Ges 
fandt von Knobelsdorf i fin Konges Navn, at Fæftningen 
Weſel igjen fulde files fra det franffe Rige og de tre af 
franſke Tropper beſatte Abbedier, Eſſen, Elten og Werden 
tilbagegives. Preuſſen forbandt fig nu med Sachfen og 
22000 Sachſer ftødte til Prindſen af Hohenlohes Corps, 
hvorpaa Krigen begyndte den 8de Oct. 1806 ved Overgan⸗ 
gen over Saale ved Saalburg. Den gde Oct. feirede 
Yrindfen af Ponte Corvo, den Jode faldt Prinds Ludvig af 
Preuſſen i Spidſen af den preusſiſte Avantgarde ved Saals 
feldog den 14de Oct. forefaldt Slagene ved Jena og Auer- 
ftådt. De preusſiſke Fæftninger overgave fig ſtyndſomſt 
til Seierherren; de enkelte preuſſiſte Corps capitulerede 
uden videre Kamp; kun Bluͤcher forſvarede ſig tappert 
i Luͤbeck (Gte Nov.), men faae fig nødt til at capitulere i 
Ratlau (7de Nov). Derpaa førtes Krigen ind i de inſur—⸗ 
gerte polſt preusfiffe Provindſer, hvor Franfmændene 
ftødte paa de fremrykkede rusfiffe Hære, Slaget ved Cys 
lau (gde Febr. 1807) afgjorde Intet, men Ruffernes Ne⸗ 
derlag ved Friedland medførte Freden i Tilſit. J denne 
Fred, ſom Rusland fluttede den 8de og Preuſſen den ode 
Fuli tabte det preuſſiſte Monarkie omtrent Halvparten af 
fire Befiddelfer i Oftfriesland, Minden, Hildesbeim, Pas 
derborn, Muͤnſter, Bayreuth, Erfurt, Eichsfeld, Hans 
nover med Osnabrid, Grevffaberne Mark, Ravensberg, 
Tecklenburg og Lingen, Altmark famt Magdeburg paa den 
venftre Elbbred, Halberftadt, Nordhauſen, Muͤhlhauſen 
og Goslar w. m, desuden hele Sydpreuſſen, Nyøftpreuffen 
og en betydelig Deel af Veſtpreuſſen med Retzediſtriktet og 
Danzig. Tillige erkjendte Preuffen de fo nye Stater, der 
ſtiftedes tildeels af dets Lande, Kongeriget Weftphalen 
oa Hertugdømmet Warſchau. Departementet Bialyſtock 
Fom til Rusland; Danzig erholdt en felvffændig politiſt 
Exiſtence ſom Lanfefad. dog blev den fat under Kongerne 
af Preusfer og Sachſens Beffyttelfe, og det beftemtes at 
Skibsfarten paa Netzefloden og Vromberger-Canalen ſtul⸗ 
de være frie for enhver Told. Til Forbindelfe mellem 
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Korgeriget Sachſen og Hertugdømmet Warſchau aftaltes 
i Freden en Miltairvei igjennem Kongen af Preusſens 
Stater, hvilken ſiden blev nærmere beftemt (13de Oct. 
1807) ved franfÉe og preusſiſte Commiſſarier. Endelig lo— 
vede Preuſſen indtil Freden mellem England og Frankerig 
at lukke fine Havne for Britterne. Frankerig og Rusland 
garanterede hinandeng Landes Integritet Tamt de Mag— 
ters, der vare indfluttede i denne Fred. Formedelſt ube— 
talte Contributionsſummer bleve franſke Troppecorps til— 
bage i Monarkiets fleſte Lande; Fæftningerne Cuſtrin, 
Stettin og Glogau beſattes af franffe og Forbundstrops 
per, Kun vanſteligt og langfomt kunde Preuſſen komme fig 
af denne Krigs Ødelæggelfer 3 dog. arbeidede Kongen pan 
en fuldkommen nye Organifation af den indre Statsform. 
Sammes velgjørende Characteer fremlyſte af Edicktet af 
ode Oct. 1807, hvorved Vornedſtabet ophævedes, dog blev 
denne Ophævelfe fiden ved et Decret af 27de Juli 1908 ind— 
Wrenket til de øfts og veſtpreusſiſfte Domainebonderz af 
de nye Forordninger for Stæderne af 19de Nov. 1303, af 
den Beflutning at fælge de kongelige Domainer; af Klo— 
fternes- og de øvrige geiſtlige Godferg Forvandling til 
Statseiendomme (30 Oct. 1810); af det Militaires nye 
og henfigtsmæsfige Organifation: af den Omſorg der viftes 
Opdragelſes- og Oplinysningsvæfenet, ifær ved Stiftelſen 
af det nye Univerfitet i Berlin (1809) og ved det Frank— 
furter⸗Univerſitets Forflyttelſe til Breslau, hvor det. er— 
Holdt enmye, mere heujigtemæsfig Form (1811). Bed de 
paa nye opkomne Misforhold mellem Franterig og Russ 
land, fom i Funi 1812 førte til Udbruddet af en Krig lod 
Kengen ved fin Geſandt von Kruſemark (24 Febr, 1812) en 
Ulliansetractat med Frankerig undertegne hvori begge 
Magter gjenfidig garanterede hinandens Staters Integri— 
fet og forpligtede fig til gjenſidig Underftøttelfe mod alle 
Magter i Europa, ſom den ene eller anden af dem kunde 
indvikles i Krig med, famt at lukke deres Havne for de neu— 
trale Skibe, der havde tabt deres Flags Uafhængighed, 
ſom de overhovedet holdt paa de Betingelfer for den 
neutrale Skibsfart, ſom var beftemt i Utrechterfreden. 
J Mai 1812 talte Kongen med Keifer Napoleon i Dress 
den, og et preusſiſt Hjelpecorps, fom i Førftningen anfor— 
tes af General Grawert, ſiden af General Hork under 
Marſchal Macdonalds Overcommando, rykkede fra Oſt— 
preuſſen ind i Curland cg var beftemt til at beleire 
Riga, De Franffes Tilbagetog fra Rusland - bragte 
Preuffen igjen paa Fode. Farlig var imidlertid Preus— 
fens Stilling i den førfte Halvdeel af Aaret 1813, ba de 
Franſkes Zilbagetog gif igjennem bets Provindſer. Ale— 
rede ved Slutningen af forrige Aar havde General! York 
Auttet en Convention med de efterſettende rusſiſte Trop: 
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per, ifølge hvilfen hans Coros ſtulde blive neutral. Mes 
gleringen maatte misbilige dette Sfridt, iſer da en 
Erklering mod Franferig paa den Tid endnu var fommen 
for tidgzgt. For roligere ar kunne oppebie Fremtiden og 
virke til Landers Bedſte, forlagde Kongen af Preuſſen 
22de Jan, fin Reſidens fil Breslau, men lod en Reglerings⸗ 
comm:sfion blive tilbage og formanede fine Underſaatler 
faderlig til ar vogte fig for alle anarchiſte Forvirringer 
og alle Voldſomheder mod de Franſte. Derpaa udkom 
fra den 9gde Febr. kraftige Opmuntringer, angaaende Ars 
meens Forftærtelfe fil Fedrenelandets Redning, og Anſtal⸗ 
fer bleve trufne, der opflammede den politiſte Enthufis 
asme fil en for vore Tider fjefden Grad, Endnu anede 
man fun Henſigten af Udrufiningen og alt ſtyrtede til 
Vaaben; Uduelige maatte. alvorlig. vifes tilbage. - J 
Henſeende til Embedsmænd bleve beſtemte Forholdsregler 
trufne, Slvinder og Børn, Høje og Lave kappedes om aft 
bidrage fil Oprettelſen af. de frivilige Jegerdetaſchemen—⸗ 
fer (en Indretning , der gjorde Cpoche i den nyere Tids 
Krigshiſtorie oa efterlignedes næften over hele Tydſtland) 
og føgte at afhjelpe Fedrenelandets Nodvendigheder ved 
uhørte Opofrelfer. I Febr, Maaned traf Levningerne 
af den franſke Armee under Vicekongen af. Italien igjens 
nem-Brandenburg 3; man gjorde alvorlige Forſvarsanſtal⸗ 
fer. Ruſſernes Mærmelfe bevirfede at de Franſke romte 
Berlin den 4de Marts, hvorpaa Ruſſerne ſom Venner ryk⸗ 
kede ind i famme. Den I1I5de Marts drog Keiſer Alerans 
Der paa det venffabeligfte modtagen af Kongen ind i Bres— 
Tau Den 2ode Marts forfyndtes offentlig at Kongen af 
Preuſſen Havde fluttet en Of og Defenſivalliance med Kei— 
feren af Rusland, og at Continentalſyſtemet var ephæs 
vet for de preusfife Lande Ved Prøclamationer opmuns 
trede Kongen Folket og Hæren fil Kamp imob Frankerigs 
Dvermagt.- En Mationalcocarde paaſattes, Jernkorſets 
Orden oprettedes, Fordele i Henſeende til Anſéttelſe for 
Fremtiden tilſtodes dem, der droge i Krigen. Alt dette 
bidrog til at fremme den ſtore Nationaludruſtning, ſom 
man virkelig fan falde Preuſſens Anftrænselfer. Den 
var i fort Zid bragt faa vidt i alle Rigets Dele, at den 
preusfiffe Armee ved Slutningen af Marts næften var 
Hragt til det Firedobbelte åg med General Yorks Corps 
beløb fig til 110000 Mand, af hvilte i Slaget ved 
Großgsrfchen dog fun 3:000 funde være i Virkſomhed. 
Sildigere da Fienden trøngte frem i Schleſien og mod 
Brandenburg, udvikledes Organiſationen af et Landeværn 
eg en Landſtorm. Med Kraft deeltoge Preufferne i Krigs— 
begivenhederne imod de Franſte; fægtede heldigen ved 
Großbeeren og Dennewitz og deeltoge hæbderligen i den ſto 
re Seier ved Leipzig faaveljom i de Allieredes følgende Sei⸗ 
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re, Til Belønning for diſſe Anſtrengelſer erholdt Preus⸗ 
ſen ved Pariferfreden og Wienercongreſſen en flor Deer af 
de forhen tabte Lande tilbage eller og Erſtatning for 
dem. "Af Hertugdømmet Warſchau fik Rusland def meſte 
under Titel af Kongeriget Polen, dog beholdt Preuſſen 
Endeel under Kavn af Storhertugdømmet Pofen, Dans 
gig kom igjen under Preuffen; en flor Deel af Kongeri— 
get Sachſen blev givetPreuſſen fil Erſtatning-ligeledes bes 
tydelige Lande paa den venſtre Rhinbred, hvoraf Storhers 
tugdømmer Mederrhin oprettedes, Hertugdommet Berg, 
Muͤnſter, Paderborn ſamt Preuffens øvrige gamle Beſid⸗ 
delfer 1 den weſtphalſte Kreds, undtagen Oſtfriesland, ſom 
lagdes til Hannover, famt ide ſachſiſte Kredſe. Ved af 
øverlade Lauenburg til Danmark og tillige udbetale em 
Cum Penge erholdt Preuſſen den forrige fvenffe Deel af 
Pommern, ſom Sverrig havde afftaaet Danmar for 
Norges i 

— Frederik (mit der gebiffenen Gange 3: med den 
forbidte Kind) Markgreve af Meiffen og Landgreve af 
Thyringen, fortjener at omtales ei alene ſom Stamfader 
for det ſachſſſke Guus, men og for fin egen Skjebne. 
Hans Fader Albert, Landgreve af Thyringen, var gift 
med Keifer Frederik 2dens Datter Margrethe, med hvem 
han avlede Frederik og Diezmann eller Diderik, - Men 
hans Kjerlighed til en Hoffrøten Kunigunde af Eiſenberg 
forledede ham endog tilden Plan af lade myrde fin Ge— 
malinde. Vel mislykkedes Planen, men Margrethes Bens 
ner troede blot at kunne redde hende veg hurtig Flugt, 
Tjen uirøftelige Moder kunne neppe rive ſig løs fra fine 
Ssnner. Hun overvældede ifær Frederik ved fin Afſtkeed 
med Kys, og beed ham i Udbruddet af fin heftige Smerte i 
Kinden ſaaledes, af ber for ſtedſe blevet År. Albert for— 
Bittret over at hans Foretagende var mislykket, udøfte 
nu fit Had over fine Sønner, hvilke han vilde udelukke frå 
Arvefølgen i Thyringen, fom han ønffede at ſtaffe fin med 
Kunigunde avlede uægte Søn Apitz. Flere af hans Ridde— 
re og Vaſaller følte Uretfærdigheden i hans Foretagende, 
traadte paa hans retmæsfige Sønners Side, og der brød 
en Krig ud mellem diſſe og Faderen 1281. J denne var 
Frederik faa ulykkelig at blive tagen til Fange af. fin Fa— 
der og maatte tilbringe et heelt Aar fom Fange paa Wart—⸗ 
burg, indtil endelig nogle af hans troe Underfaatter befries 
de ham med Magt. Da han og hans Broder fiden 
efter deres Farbroder Diderik den Vifes og hang Sons Død 
(1282 og 1291) erholdt diffes Lande, Meiſſen og Lauſitz og 
Faderen. ei var tilfreds hermed kom bet paa rye til Krig 
mellem ham-og hans Sønner i hvilfen Albert blev fangen 
sg fun paa Keiſer Rudolph af Habsburgs Mægling los⸗ 
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ladt. Af Gevngierrighed føgte nu Albert af ophidſe for— 
jellige Fyrſter til Krig mod fine Sønner, Da dette ei 
lykkedes ſolgte han mange af fine Eiendomme, og endelig 
uagtet fine Sønners og Landſtendernes Modftand, hele 
Thyringen til Keiſer Rudolphs Cfterfølger Adolph af Nas⸗ 
fau for 94000 Gylden (1294) Denne rokkede ind i Thy— 
fingen og bemegtigede fg der nogle Stæder og Slotte; 
men, da Frederik og Diezmann rykkede imod ham med en 
Hær; trak han fig af Mangel paa Levnetsmidler efter me— 
get at have ødelagt Thyringen, med en Deel af fin Armee 
til Muͤhlhauſen og fortfatte derpaa fine .Ødelæggelfer i 
Meiſſen indtil han blev affat 1298 og fældet af Albrecht 
afte (dden Juli) fom var valgt til Keiſer i hans Sted. 
Albrecht var ligefaalidet fom hans Forgjenger findet at 
opgive fine Fordringer paa Thyringen; da hans Forføg i 
Altenburg at rydde Frederik af Veien var mislykket, tog 
Han Eiſenach og nogle andre Stader i Beſiddelſe og rykke— 
De med en ſtor Armee mod Frederik og hans Broder, 
Brødrene gif ham imøde oa floge ham aldeles ved Luca t 
Altenburg den Zute Mai: 1307. Etjøndt han famlede en 
nye Hær og hærjede Thyringen paa nye, funde ban Intet 
udrette imod Frederik. Albrecht blev dræbtpaa et Fog 
mod Schweitz iſte Sai 1308 af fin Broderføn Johan af 
Schwaben, hvem Albrecht ei vilde overlade hane retmæs- 
fige Arv. Saafnart Keiferens Død blev befjendt underka— 
ftede den hidtil ſtedſe oprorſte Stad Eiſenach fig Frederik. 
Bed hans Broders Mord i Thomaskirken i Leipzig erholdt 
han og hans Deel af Landet og blev faaledes ei allene 
Markgreve i hele Sachfen og Laufir og Landgreve af Thys 
ringen, men han forenede og de forrige Rigsſteder Alten—⸗ 
Burg, Ghemnis og Zwickau med fine Lande og Tod det føl» 
gende Aar paabyde en almindelig Fred i ſamme, fil hvis 
Overholdelſe Adel og Bortgerſkab eedelig forpligtede fig, 
J Aaret 1317 havde han det Uheld at blive fangen af 
Ghurfyrfte Waldemar af Brandenburg, med hvem han 
var kommen i Krig og han erholdt fun fin Frihed paa de 
Betingelfer, at han udbetalte Waldemar 30000 Mark 
Solv og afſtod ham Nedre-Lauſitz. Efter faa mangen 
Kamp, hvørved han erholdt Navnet den ſtridbare, beſad 
han endelig fine Lande nogle Aar i Fred indtil 1326 da 
Han døde afet Slagflod, ſom nogentid i Forveien havde 
truffet ham. Han vifte fig kjek under megen Modgang og 
var næften ſtedſe feierrig mod fine mange Fiender blandt 
hvilke endog vare fo Keiſere. — 

Frederik Carl Joſeph, Churfyrſte af 
Mainz og det tydſte Riges Erkekantsler, var født den 3die 
San: 1719 og døde i Aſchaffenburg den 25 Juli 1803, Han 
nedſtammede fra Friherrerne af Erlach, blev den 24de Ju⸗ 
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Ii 1774 udnævnt til Erkebiſkopaf Mainz og den 26be til 
Biffop af Worms. Han var en fortræffelig Regent, en 
Beſtytter og Kjender af Videnſkaberne og et ædelt Menne—⸗ 

ſte. Det fremſtikkende Trek i hans Characteer var Pets 
færdighed. Han ſatte Grændfer for Embedsmendenes 
vilkaarlige Opførfel og ſtaffede med ædel Jver den undere 
trykte Uſtyldighed Ret. Han belønnede og opmuntrede 
Fortjenefter, hvor han fandt den; adſt llige Proteſtanter, 
fom Foh. von Miller og Seckendorf ſtode i hang Tjeneſte. 
Han erhvervede fig Fortjeneſte af fit Lands Cultur ved Præs 
mier, Livegenſtabets Afſtaffelſe, Coloniſters Begunftigelfe 
SS Mainz oprettede han Fattiganſtalter, der ſaavelſom i Er— 
furt Gjordemødres og Redningsinftituter og Arbeidshuſe. 
Gan gjorde meget for Videnſtabernes Opkomſt paa begge 
Eræbder. Han kaldte G. Forſter, Sommering og Ans 
dre ifl Mainz og behandlede enhver Lerd med Udmarkel—⸗ 
je, I RNunciaturfiriden vifte han fig fom en varm For⸗ 
fvarer af Kirkefriheden og ved fin Tiltrædelfe til Fyrfteforz 
bundet ſom en Beſtytter af de tydſte Fyrſters Rettigheder. 
Dmendffjøndt hans Indkomſter vare meget formindſtede, 
lod, han dog alle Enker og Zaderløfe udbetale deres Naade— 

- penge og alle fine Embedsmænd paa den venſtre Rhinbred 
deres Gage. Ved difje og fiere Træk af Sjelsſtorhed og 
JEdelmodighed erhvervede han fig fine Underſatters Tak 
og Mu: og Efterverdenens Agtelſe. 

Frederik Henrik Ludvig, mere befjendt 
under Navnet Prinds Henrik af Preuſſen, var Frederit 
øbens Broder og blev fodt i Berlin den 18de Fan. 1726. 
Han fit en meget haard og uhenfigtenæsfig Opdragelſe i 
fine førfte 15 Leveaar indtil hans Zaders Døb. Sca'hers 
ligt og fiden denne Prindſes Talenter udvikledes, beholdt 
han dog fra denne førfte Opdragelfe fin flette tydffe Dias 
lect og en vis Gværhed i Udtrykket. IF en Alder af 16 
Aar gjorte han fit førfte Feldttog fom Oberft ved den Års 

- mee fom under Kongen og Schwerin trængte ind i Mehren 
(1742) og bivaanede det berømte Slag ved Czaslau, fom 
Preufferne vandt den 17de Mai. J Aaret 1744 forfvarede 
han med Haardnakkenhed og ef heldigt Udfald den fun af 
en ſimpel Muur omgivne Stad Zabor i Bøhmen, Endnu 
mere udmærfede han fig den 4de Juni 1745 i Slaget ved 
Striegan eller Hohenfriedberg, hvor Preuſſerne under deres 
Konge floge ben fiendtlige Armee under Carl af Lothringen 
og begyndte at udvikle hine ftore tactiſte Bevegelſer, der 
ſiden bragte dem faa megen Fordeel og Hæder. Efter 
Freden fil Dresden fog Frederik aben fit Ophold i Potsdam 
og kaldte fine Brødre Henrik og Ferdinand til fig. Den 
Forſte nyttede denne Rolighed og. overgav fig med Liden— 
fab til Studeringer. Han gjorde ſtore Fremffridt ved 
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Hjelp, afen varm Indbildningskraft, en ſtarpſindig, for⸗ 
nemmelig til Eftertanke og Calcul hengiven Aand, en faſt 
fun paa det Gode rettet Villie og en lykkelig Hukommelſe. 
Hans Begjertighed efter Underviisning ſtrakte fig ligefaa 
vel til de behagelige ſom nyttige Kunſter, og midt under 
de Studier, han foretog fig for at berige fin Mand med 
Kundſkaber, fandt han Tid til at gjøre fig fuldfommen i 
Muſik og Malerie. Hans Ophold i Potsdam, hvor Fredes 
rif havde forfamlet fin Tids meeſt udmærkede Mænd bidrog 
til af give hans Aand og Characteer hiint ophøjede Sving, 
den Tnart tog." Saaledes henlevede Prindſen de 7 forſte 
Aar efter Freden; Aar 1752 formælede han fig med Prind⸗ 
ſeſſe Wilhelmine af Heſſen Caffel sg FrederiÉ lod ham 
bygge et Waiais i Berlin. Paa ſamme Tid mods 
tog han Domainet og Slottet Rheinsberg, hvilket 
Frederik 2den Havde beboet ſom Kronprinds. Faa 
Aar efter begyndte Syvaarskrigen, og i den fif den 
ædle Fyrſte Leilighed tilat udvikle fine Talenter og anven⸗ 
de hine lærde Theerier, fom han havde ſtuderet under Fres 
den. J Slaget ved Prag var det Henriks uxrokkelige Mod, 
hans under alle Farer og Zilfælde filfre Blik, der afgſorde 
denne glimrende Dag. J Slaget ved Rosbach” erholdt 
hanet hederfuldt Saar. Efter denne merkvoerdige Seier 
iod Kongen fin faarede Broder blive i Leipzig og gav ham 
Commandoen øver de faa Tropper, der bleve tilbage t dens 
ne Egn: men bort derpaa ſtillede han ham i Spidſen af 
fin anden Armee eg fra denne Tid ſtyrede begge Brodrene 
ved deres Geniers gjenfidige Virkninger og modfatte 
Egenſkaber, Begivenhederne i denne Krig, hvori te fpilles 
de Hovedrollen 3 og fom deres Sag var fælleds blev og 
deres Hæder. Aar 1758 havde Prinds Henrik det Hverv 
med 25000 Mand at dokke Sachſen, Hannover, Brauns 
ſchweig og Geffen, følgelig ogfaa Markbrandenburg og 
Hjertet af de preusſiſte Stater. Ligeoverfor en langt overs 
Lægen Fi . de, vidfte han ved kloge Maneuvrer og ved at 
trætte Fienden ifmage Fegtninger, hvori han havde Fors 
delen, at ſtandſe Fiendens Fremſtridt og vinde faa megen 
Tid, at Kongen kuͤnde naae fine Henfigter og komme ham 
til Hielp. Det glimrende Feldttog i Aaret 1759 aabnede 
han angrebsviis Ban trængte ind i Bøhmen, forſtyrrede 

Oſterrigernes Magafiner og vendte fig derpaa imod Rigés 
armeen, hvor ban bevirkede det ſamme. Han forſtod 
ved rigtige Combinationer at forſtyrre Fiendens Planer 
og uden een af Koypgen begaget Feil vilde dette Feldttog 
havt det heldigſte udfald. I Aaret 1760 gav Kongen ham 
Comandoen over en Armee af 40000 Mand, fom var bes 
ſtemt til af byde Rufferne Spidſen. Efter flere vel cal⸗ 
culerede Marſcher undſatte Prindſen Breslau og viſte 
herved fit Talents Overlægenhed, ſaaledes at han naaede 
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fine Henfigter uden af vove noget Afgjsrende, der kunde 
"faldet ufordeelagtigt ud for ham, Mindre giimrende, 
ſtiondt hoiſt lærerigt. for Krigsbidenſkaben var Feldtto— 
get 1761,- hvori Prindſen formedelſt fin Armees Svaghed 
jaae fig indſtrenket til det defenſive. J Aaret 1762 deris 
mod aabnede han Feldttoget ved adfiillige vel beregnede 
Angreb, hvorved han drev Mfterriaerne tilbage 53 paa den⸗ 
ne lykkelige Begyndelſe fulgte-adfFilliae Uheld hvilke man 
dog fun fan tilffrive hans Troppers ring? Antal, hvormed 
han maatte belætte og forfvare en meget udſtrakt Linie. 
Men Angrebet paa og Erobringen af Freiberg og den 
Sejer, Prindſen her tilfegtede fig, havde de vigtigſte Føls 
ger og bidrog ei lidet fil at befordre Freden til Hudertge 
burg. Neppe havde de frigforende Magter fluttet Fred 
før Prinds Henrik ilede fra de Here, han faa haderligen 
havde anført, tilbage i Rolighedens Skjod Slottet 
Rheinsberg gjorde han til Yhilofephiens og Muſernes Sæs 
de; men hans altfor” frore Tillid til Perſoner, ter vare 
flamme uværdige, .foraarfagede ham huuslig Forvirring , 
ſom forfyrrede hane Roelighed, og bragte ham til at 
bortfjerne en Gemalinde, fom i det mindſte ſyntes at fore 
tjene hans Overberelſe. Da Rusland, Yſterrig og Preuss 
fen midt under Freden beſtieftigede fig med Polens Deling, 
blev det overdraget Prinds Henrik at underhandle herom , 
og Frederik zden ſtyldt ham Fordele, fom hon neppe turde 
ventet. J den baverſte Arvefolgekrig anførte Prindſen 
en Armee, fom marſcherede til Dresden i Juli 1778, fores 
nede fig der med en ſachſiſt Armee og faldt ind i Bohmen. 
Mangel paa Levnetsmidler nødte ham tilat trække fig tilz 

- bage og ben det følgende Aar undertegnede Fred gjorde 
Ende paa Krigen. J Aaret 1784 gik Prins Henri til 
Varig under Paaſfkud aft fee det meeft glimrende Hof i Gus 
ropa, mén egentlig for at foreflaae en Forbindelfe, der 
kunde indffrænfe Oſterrigs Udvidelfesplaner. Denne 
Plan flog Feil formedelſt Verſailler Hoffets Ubeſtemthed, 
Prindſen vendte tilbage, og den frore Konges Død 
forandrede Tingenes Udfeonde. Frederik WWildeim fjer= 
nede fin Onkel fra Forretninger og Prinds Henrik var til» 
bøielig til af begive fig fil Frankerig, Hvori dog dette 
Lande indvortes Uroligheder hindrede ham. Han begav 
fig derfor igjen til Rheinsberg og trøftede fig over fin Bros 
derføns Utaknemmelighed ved Omgang med Philoſopher, 
Lærde og Kunſtnere. Krigen, ſom Preuſſen forefog imod 
Frankerig, havde ei Prindfens Bifald, men hans Erfas 
ring kom ei i Betragtning, Alerede gammel og affæls 
dig behøvede han Molighed og ſaaledes ventede han i fin 
rolige Eenſomhed Enden paa et Liv, der havde været 
helliget Statens Held og de felffabelige Dyber. Han 
bøde i Reinsberg i Auguſt 1802. Han havde nydt Livet 
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med Maadehold, ſaae Alderdommen komme uden Anger og 
Wuede felv Døden med Faſthed. Prinds Henrik havde felv 
forfattet følgende Gravſtrift over fig: 

Jetté par la naisfance dans le tourbillon de vaine fimée 
Que le vulgaire appelle 

& Glorie et Grandeur, 
Mais dont le sage connoit le néant, 

En proie å tous les maux de I'humanité, 
Tourmenté par les pasfions des autres, 

Agité par les fiennes, 
Souvent en proie à la calomnie, 

En bute à l'injustice, 
Ft accablé encore par la perte 

de parens cheris 
d' amis strs et fidéles ; 

Mais aussi souvent conſolé par l'amitié, 
Heureux dans le recueillement de ses pensée:s 

plus heureux 2 
Quand ses services purent étre utiles å la patrie 

ou å l'humanité souffrante : 
Tel est l'abrẽgé de la vie de 

Frederic Louis Henri ” 
Fils de Frederic Guillaume I, Roi de Prusse, 

et de Sophie Dorothée, 
Fille de George I, Roi de la Grande Bretagne, 

g Pasſant! 
Souviens-toi, que la perfection ne se trouve point sur la 

terre ; 
Si je n'ai pas été le meillieur des hommes, 
Je ne suis point au nombre de mêchans. 

L'éloge ou le blame 
Ne touchent point celui qui 

Reposé dans Pêternité. 
Mais la douce espérance 

Embellit les derniers momens 
Decelui, qui remplit ses devoirs ; 
Elle m'accompagne en mourant. 

Né le 18, Janvier 1726. Bæcedéle3 Aout 1802, 
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&rederit'WilhelmiIfte Konge af Wuͤrtem⸗ 
berg, født den 6te Nov. 1754, giftede fig 1788 med en 
Prindſeſſe af Braunſchweig Wolfenbuͤttel og 1793 anden 
Gang med Prindfeffe Mathilde, en Datter af Kong Georg 
den 3die af England. Efter fin Broders Død fulgte han 
ham den 23de Dec. 1797 fom Hertug af Wirtemterg og 
flurtede famme Aar Fred med den franffe Republik. J 
Begyndelfen af fin Regjering bavde han heftige Stridig— 
heder med de wuͤrtembergſte Stænder, -der gave ham Skyld 
for at gjøre Indgreb i deres Rettigheder. 3 April 1303 
blev han Churfyrfte ifølge Lunevillerfreden, ag ifølge Press 
burgerfreden, hvori han erholdt en betydelig Udvibelfe-= af 
Land, lod han fig udraabe til Konge den 1fte San. 1806. 
Han. havde allerede i Aaret 1805 overladt Napeleon i 
Krigen mod Øfterrig et Troppecontingent under een af 
fine Sønners Commante, - Det famme gjorde han. ſom 
Medlem af Rhinforbundet i Feldttogene 1806 og 1809. 
Jsvrigt fÉnyldes ham den Roes at han unser vanfkelige 
Forhold har opført fig med Klogffab og Værdighed, ſtaa⸗ 
net fine Underfaafter ſaa meget muligt og betegnet fin 
Regjering ved mangen nyttig Indretning. Han formæles 
de fin Datter 1307 med Kongen-af Weſtphalen; hang Søs 
ſter var Keiſer Paut den 1ftes Gemalinde og lever ſom Ene 
kekeiſerinde i Petersburg. Hans 6 Brødre have for det 
mefte været i.fremmed Krigstjenefte: Ferdinand var øfters 
rigſk Feldtmarſchal, men tog. fin Afffeed efter Presbur⸗ 
gerfreden; ugen var preusſiſt Feldtmarſchal og com⸗ 
manderede 1806 Reſerven ved Halle, hvor han havde en 
vlykkelig Trefning med Prindfen af Ponte Corvo, hvore 
paa han nedlagde Commandoen. Efter det for de Frans 
fe faa ulykkelige Tog til Rusland erklerede ogſaa Wuͤr⸗ 
temberg fig imod Napoleon, og Kronprindſen af Wuͤrtem⸗ 
berg udmærkede fig i Feldttoget i Frankerig 1814. 

Frederikke (Sophie Wilhelmine) Markgrevinde 
af Bayreuth, Frederik den frores Søfter, var født i Ber—⸗ 
lin den zZute Juli 1709. Hun blev gift den 20 Nov. 1731 
øg dette Giftermaal gav Anledning til den frygteligſte 
Tviſt mellem hendes Fader og Moder og tufindfuld Kum— 
mer for hende ſelv. Hendes Moder, hvis ulykkelige Æg 
teforhoid alerede havde begyndt Dagen efter hendes Bryl⸗ 
lup, vilde gifte hende med Prindſen af Wallis, efterat 
dennes Fader, Churfyrſten af Hannover var bleven Konge 
i England 3 men hendes Fader beftemte hende førft for 
Markgreven af Schwedt, derpaa for Hertugen af Weifjen= 
fels og fiden for Kong Carl 12te af Sverrig, der lod an—⸗ 
holde om hende, og høift fandfynlig var hun bleven hang 
Gemalinde, hvis han ei var død ſaaſnart. Diſſe Gifterz 
maalsanliggender foraarfagede hende de bittreſte Dage, da 

(|! 
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hun derved meget rigtig følte, at hun ei var andet end en 
Gold for Andres Lune og Intriguer. Hun fortæller i fit 
Levnet (Mærtværdigheder af den preusfiffe Prindſeſſe Frede 
Soph. Wilh. Levnet 2c, fra Aug 1709 1733 ſtreven af hende 
feiv paa Franſt, Tuͤbingen 1811, hos Co:ta i to Bind) de 
mindſte Omftændigheder i fit Famitieforhold med en faa 
fortrolig Oprigtighed af hun bevirker inderlig Rørelfe. 
Desuden foraarfag?de Faderens Had til hendes Broder 
Frederik, fom hun inderlig elffede, bende hjertelig Kum— 
met, og paadrog hende oprsrende Mishandlinger af Fades 
ren. Man høre hendes egen Beſkrivelſe over ten forſte 
Sammenkomſt, hun havde med Kongen efter fin Broders 
Arreſtering. „Imidlertid traadde Kongen ind; 1 Uvigs 
heden om min Broders Skjebne vidſte Jeg ei hvad Jeg 
jfulde gijigre. Jeg nærmede mig ham med mine Sodſtende 
for at kyſſe hans Haand, men neppe faag han mig før han 
blev gandfÉe fort i Anſigtet af Forbittrelſe eg gav mig tre 
uhyreSlag med fin Næve i Unfigtet, hvoraf det ene traf mig 
faaledes i Tindingen, at Jeg faldt om uden Bevidfthed 
og vilde have ſſaget Hovedet i Stykker mod Væggen, hvis 
ei Froken Sonnfels havde været faa lykkelig at gribe mig 
ved mit Hovedtosi. Kongen vilde træde mig med Foden og 
gjentage fine Slag, men Dronningen og mine Søftre dans 
nede en Vold om mig og love ham ei fomme til mig. Cen 
af mine Søftre, ſom faae mig endnu ligge uden Liv, hentes 
dede et Glas Wand og noget ſtyrkende for at bringe mig til 
mig felo igjen. Formedelſt Kongens Omtumlen med-dem 
der omgave mig, funde man ei engang faae mig løftet cop 
fra Jorden, men ved megen Gnidning og de ſterke Sager 
man anvendte bragtes Jeg igjen til Live og man løftede 
mig op paa et Tabouret, der fandtes ved det Vindue, hver⸗ 
ved dette hele Optrin foregik. Hvor meaet hellere var Jeg 
ikke bleven i min bevidſtloſe Tilftand. Det er mig et mues 
ligt at beffrive den trøftesløfeTilftand, Hvori alle vare, 
der befandt fig i Verelſet. Kongen var næften qualt af 
Forbittrelfe; hans Blik var vildt, hans Anſigt opbleſt; 
der var Skum paa hans Læber 3. Dronningen vred Hender⸗ 
neon udſtodte de klageligſte Skrig. Mine Sodſtende laae 
for Kongens Fodder fetv den mindſte, ſoͤm Fun var tre Aar 
gammel og græd og hulkede. Kongen fvoer ved alle Engle 
og Djevle, at han vilde lade min Broder ombringe. Diſſe 
ofte ajentagne Ord vakte mig endelig af min Dodsſvaghed 
og Jeg raabte høit: ſtjenk dog min Broder Livet og jen æg= 
fer Hertugen af Weiſſenfels. Hans Forbittrelſe hindrede 
ham i aft forffaae mig; af Frugt for jeg fulde gjentage 
diſſe ſiirlige Ord ftoppede Frøten Sonnfels Munden paa 
mig med et Førflæde, juft da Zeg vilde fige dem nok ens 
gang. Nu udøfe Kongen, Skjeldsord over mig; efter 
hans Mening fÉulde Jeg være Styld i alle UipEfer og 
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mit. Hoved ſtulde tilfredsſtille ham derfor. Dengang 
vilde han ei have kunnet gjort mig ſtorre Tjeneſte end at 

opfylde denne Trudſel. Min Smerte var faa ſtor, at jeg 
havde forladt Verden med Glede.“ Man vil af dette 
Brudſtykke lettelig kunne uüdkaſte fig ef Billede af den ind— 
vortes Jammer, der ofte fandt Sted-i det kongelige Sloti 
Berlin, Hun ægfede fiden Arveprindſen af Bayreuth, ei 
uden Tilbeielighed, men hadet af fin Moder og forſomt 
felv med Henfyn til Udſtyret og endelig beklaget af fin Fa— 
ber, ſom Øinene vare blevne aabnede paa. Hun fulgte 
fin Gemay tilen Svigerfader, der var fygelig og afhæns 
gig af utallige Luner, Dog opførte hun fig ialle Forhold 
med ligefaa megen Klogſkab ſom Retſkaffenhed, og den 
Dvervægt, ſom en dannet Aand ſtjenker i enhver Stiles 
ling, forlod hende aldrig. De ubehagelige oeconomiſte 
Forhold i Svigerfaderens Huus vare en fortrinlig Grund, 
hvorfor'hun flere Aar af fit Wgteſkab opholdt fig i Berlin 
hos fin Fader, hvortil og hendes. Gemals Tilboielighed til 
Militairvæfenet gav "Anledning, da fan cemmanderede 
et preuſſiſt Regiment. Hendes tiltagende Sygelighed bes 
vægede hende fil at erholde Faderens Tilladelſe af begive 
fig til Bayreuth, uagtet han gjerne havde beholdt hende 
hos fig, Siden var hun i Berlin, da hendes Broder havs 
de befteget den preusfiffe Throne under den førfte ſchleſiſte 
Krig. Men fun maatte føle den Kummer, af denne af 
hende faa meget elffede Broder, vendte fin Zilbøielighed 
fra hende og endog behandlede. bende. fiendtlig, da hens 
des Gema! havde fluttet en Tractat med den tydſte Keiſer, 
der forpligtede ham til at hverve et Regiment og til 
perſonlig Militairtjenefte for Keiſeren. Den hemmeliae 
Forftaaelje, der fandt Sted imellem hendes Gemal, der 
for: Reften var god og en vis Marwitz, forøgede hendes 
Kummer, og man fan vel fige, at ei letteltg nogen Fyrſt— 
inde har levet under faa forviklede Forhold og opført fig 
med faa megen Klogfab fom hun. 

Frederiksborg, et Lyfiflot ved Hillerød, 42 
Miil fra Kjøbenhavn; Frederik. den anden opførfe nogle 
af de yderſte Bygninger, men Chriftian den 4de det egents 
lige Slot, der er bygget i gothiſt Smag og prydet med 
en Mængde Figurer af udſkaaret Arbeide og Billedbuagerø 
arbeide. Kirken, hvori flere af de ſenere Konger ere kro—⸗ 
nede, er meget ſtjon ſaavelſom Ridderfalen, Hvori findes 
en Mængde Malerier faavelfom i andre af Slottets Ve— 
relſer. Chriſtian 4de fandt flor Behag i at opholde fig 
paa dette Slot, der har en yndig Beliggenhed, 
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Frederikshald en bekjendt Bye i Aggershuus 
Stift med Fæftningen Frederiksſteen, der er merkver— 
værdig i Nordens Hiftorie for den Tapperhed, hvormed 
den har forfvaret fig imod de Svenffes Angreb. Den ſven— 
te Konge Carl den 12te onſtede af erobre Norge, gjorde et 
Indfald der 1716 og belejrede Frederiksſteen. Indbygger— 
ne befruttede at gjøre tapver Modværge og opmuntredes 
iſer af de fo patriotiffe. Brødre Hans og Peter Colbjern⸗ 
Jen, For at Fienden ei fra Byen f£ulde ſtade Fæftningen , 
ſtak Indbyggerne felv Sld paa den, og, da Sordenftiold 
tillige havde ødelagt dén fvenffe Transport Flaade i Dynes 
filen maatte Carl-ophæve Beleiringen. Han kom dog 
ſiden igjen og angreb Fæftningen med Eftertryk: Lebegra— 
vene vare aabhede og man begyndte at frygte for Fiendens 
Overmagt, da Carl faldt for Fæftningen den rite Dec. 
17178. — Denne Stads Minde er foreviget paa. flere Ste⸗ 
der, blandt andrei Thaarups Sang om Fadrenelands⸗ 
Yjertighed: 

„Du Zroffabs Minde i vort Norden 
Urokkelige Frederikshald! 
Du trodſet Carls gjentagne Torden 
Og tændte Lynet til hans Fald. 
Pan Klippens Fod ſom Alter brændte 
Et Offer for vort Fodeland; 
Der Borgerkjerligheden tændte 
For eget Vel fin Bye ibrand.“ ÅÅ 

Fredsdommere. Fredsretter. — 
Fredsdommere (Juftices of peace) indførtes forſt i England 
af Eduard den 3diei det 141de Aarhundred, for. faavel i 
London fem andre Rigets Stæder at befordre den offentlige 
Rolighed ved koöngelig Autoritet, Deres Embede fordrer, 
at de ffal lade paagribe alle Forbrydere, der forftyrre Bor» 
gernes Roe og Sikkerhed, fom Tyve, Mordere ꝛ⁊c. forhøre 
dem, og derpaa træffe de nødvendige Forberedelſer for af 
Overdommeren ved Domſtolene fan fælde en afgjørende 
Dom- Sgfaa i borgerlige Anliggender funne de betragtes 
fom Retten førfte Inftans. Ved den franſke Stats nye Or» 
ganiſation indførte man dem ogi Frankerig (Juges de paix) 
faavelfom ſiden andre efter franfMønfter organiſerede Sta— 
ter f. Er. Weſtphalen og andre. Fredsretten beſtager af en 
Fredsdommer, to Medhjelpere (nuppleans) og en Greffier. 
J Frankerig har hvert Diſtrikt af 10 til 15000 Indb er 
Fredsdommer, i Stæderne ere ber efter Befolkningens 
Forhold flere, Efter en tov fra Waret 9 ffal Fredsdom— 
mernes Antalei være under 3000 og ei over 3600. De 
bleve foreflaanne" af Borgerne i deres Diſtrikt, valgte af 
Keiſeren og inſtallerede af Underpræfecten, De udnævnes 
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paa 10 Aar, men kunne derpaa udnævnes paa nye, De 
ere 1) Poiitiebsijente; 2) have en vis Jurisdiction udens 
forproceſſen, ifær iv erfonlidge Forhold. De føre f. Er. 
Forſedet i Familieraadet, forſegle Arve, hvor ei alle Ar—⸗ 
vinger ere tilftæde eller der ere Mindreaarige iblandt dem 3 
g)udgiøreFredsretterne i alleTilfælre hvor der forføges mins 
deligtForlig før en Sag bringes for Retten, Forligelſes com⸗ 
misfionerne og endelig 4) have de en fuldkemmen Jurisdic—⸗ 
tion, i følgende Stridsſager: a) Over alle Perfonal: og 
Mobilarklager til Beløbet af 100 Franter, J Sager 
indtil z0 Franker dømme de -i fidfte. Infrans uden Appel⸗ 
Jations b)i alle Anüggender, der tun beløbe fig til em 
Sum af 50 Franter i følgende Punfter= .1) i Klager over 
Beffadigelje paa Markfrugter, Høftfæd og Agre; 2)t 
Klager over Graendſeſtjellenes Forflyttelſe, uretmæsfige 
Silegnelfer af Grundſtykker, Iræer, Hætfer, Grave, 
Indhegninger 2c,, naar de udøves idet løbende Aarz 3) 
ved Meparturerne af de Leieren fil Byrde faldende Udgif— 
ter ved Huſe og Forpagtninger; 4) i Beſtemmelſen af 
Arbeidslsnnen for Daglønnere og £ønnen for Tjeneſtefolkz 
5)Berbalinjurier, Tretterier, Slagsmaal, naar Pars 
tierne ei gaage den criminelle Vei; 6) ved Toldbedrag, 
naar Fengſelsſtraf ei finder Sted m« mM. 

Fredsflutnings, Fredsunderhan d—⸗ 
ling. Mellem to krigferende Magter gjør enten een af 
de ftridende Partier eller en neutral Magt det førfte Fors 
flag til Fredens. Gjenoprettelſe. Saaledes aabnes og 
Fredsunderhandlingerne, enten umiddelbart mellem de 
trigførende Magter eler middelbart ved en tredie Stat, 
der igjen enten blot anvender fin gode Tjeneſte (bona offi- 
cia) eller fremtræder ſom Mediateur eller Fredsmegler med 
de krigfsrende Partiers Xifald. . Forſamles i denne Hen— 
ſigt befuldmægtigede Miniſtre, ſaa op ommer en Fredss' 
congres, hvis ei Fyrſterne felv, ſom i de nyeſte Tider, for⸗ 
famfe ſig til Fredsunderhandlinger. Da Underhandling 
ved miniſteriel Correfpondence fun vilde træffe Sagen 
ud fender man altid Geſandtere. Diſſe beſtjeftige fig nu 
enten forſt med en Preliminairfredstractat eller arbejde 
ftrarpaa en Definitivfred. En Vrælimtinairfred ge 
tractat maae man ei forverle med Fredspreæ— 
liminarier, hvocri der forhandles om Stedet, hver 
Underhandlingerne ſtulle ſtee, om Mau:en, hvorpaa Fres 
den fÉal fluftes, hvo der ſtal modtages ellev udelukkes, 
hvo der ffal paatage fia Mæglingen og Garantien, hvilken 
Characteer de Befuldmægtigede have, hvilket Ceremoniel 
er ſtal følges. - Ligefaalidet maa man dermed forverle 
Præliminairconvenfion;- hvori der handles om ef Punkt uden 
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hvis Tilftaaelfe et af Partierne ei vil indlade fig i Nego— 
tiafioner, Præliminairfredstractat har derimod at gjøre 
med Hovedpunkterne, og giver fig for det førfte ei af med 
mindre vigtige Biting, ſom man fiden haaber aft kunne 
jævne, Saadanne Fredsinftrumenter have undertiden 
fun Formen af en Punktation, men undertiden-og af en 
virkelig Deſinitivtractat, men t begge Zilfælde undertegs 
ne3 og ratificeres de ligeſom Freden 3 hvorpaa de have 
fuldkommen forbindende Kraft, hvis ei fiden noget andet 
udtrykkeligt afgiores. Definitivpfreden, det er 
den, ſom bringer alt til Ende, afgjør derpaa alle ſtridige 
Punfte". Den almindelige Form for en ſaadan er følgen» 
de. Efter Paakaldelſen af det guddommelige Navn, 
Tommer Anledningen fil Tractaten, Opregnelſen af Ge⸗ 
ſandterne famt deres Fuldmagter, dernæft de almindelige 
Artikler, fom Fredens Gjenoprettelſe, Fiendtlighedernes 
Ophsren, hvad der angager Contributioner, Fanger, Am—⸗ 
meftie 20. Mu forſt følge Fredens egentlige og ſerdeles Ho⸗ 
vedartikler, ved hvilken Punctet om Beſiddelſestilſtanden 
var det vanſkeligſte, hvis eiſen ſeirende Fiende havde det 
i fin Magt af dictere Freden. Beftemmelfen af Tid og 
Sted til Ratificattonens Udverling og UnderfÉriften gjør 
Slutningen. Underſkriften foraarſagede forhen ſtore 
Vanſteligheder, da ingen af Parterne vilde ſynes tilſideſat. 
Mu har man forffjeligeMaader at undgage diſſe Vanſke⸗ 
Ligheder paa: 17) Alternation, da hverunderfegnende Magt 
ſtille denanden øverft, til hvilken Inſtrumentet er udfærdis 
get; eller MProteſtatibner fra den ene ogReverſe fra den ans 
denSide, hvilke have fil Henfigt at hindre, at den nærværens 
de Underſkrift fulde anfees ſom Regel for Fremtiden. 
Underifriften, Seglets Paaſettelſe og Rutificationerneg 
Udverling fÉee fnart med Hsitidelighed, ſnart i Stilhed. 
Til FredSflutningen tilføieg endnu undertiden offentlige 
eller hemmelige Separatartikler. Mange indeholde Ho— 
vedpunkter, ſom have Henfyn til Freden felv og ſammes 
Fuldbyrdelſe, andre ere blot Forbehold med Henſyn til-de 
brugte Titler, Sprog 2c. | Saaledes harman fra den Tid 
det franfe Sprog (1614).er bleven brugt ved Fredsflutnins 
ger, ide Fordrag, hvori Fraykerig har taget Deel, be— 
mærket, at deraf ei fulde udledes nøgen Pligt for Frems 
tiden. Cr nu Fredsflutningen undertegnet og af Souve— 
rainerne iegenhendig undertegnede Dofumenter ratifice— 
ret 2: bekræftet, og ere Ratifikationerne udvexlede, faa 
er intet tilbage uden dette lette Punkt at befjendtgjøre 
den og det vanſtelige at bringe den i Udførelfe. J 
det fidfte laae ofte Spiren til ny: Krige. Samlinger af 
Fredsſlutninger (det er Fredsfordrag) ere en Hovedkilde 
for Staternes politiſte Hiftorie. Man har adifillige flige 
over hvilke findes en critiſt Overfigt i Martens Discours 
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sur les recueils de Traités foran Supplement au recueil des 
Traités Vol, 1. — Den nyere Tids vigtigſte 
Fredsſlutninger. Frudtes Opfindelfe og Anven⸗ 
delſe og den dermed forbundne aldeles nye Maade af føre 
Krig paa foranledigede em. fuldfommen Omdannelſe af 
Politik og Diptomatit eller rettere lagde Srunden til en 
aldeles nye Politik i det nyere Europa ved Slutningen 
af det 15de og Begyndelſen af det rode Aarhunkred: - Iſcer 
bleve Frankerigs Fordringer paa Mailand og Spaniens 
tilligemed Ftankerigs Fordringer paa Neapel, ſamt begge 
diſſe Staters Erobring af Fremmede, Aarſager til den i 
Mailand, Venedig, Rom og Florents opkomne Politik, 
hvis Virkninger ſnart viftejig i de europeiſte Fredsſſutnin⸗ 
ger. De førfte vigtige Fredsflutninger i det nyere Curos 
pa ere de, hvorved de fire Krige | endtes fom førtes mellem 
Keiſer Cart ste i Tydſtland og Frants 1fte af Fraukerig 
om Italien. Efterat Frants Iiſte var tagen til Fange ved 
Pavia fluftedes den førfte Fred til Madrid (14 Jan. 1526). 
paa de Betingelfer, at Frants ſtulde give Slip paa de tta⸗ 
lienſte Befiddelfer og Burgund, love af udbetale to Mill. 
Dater og give to af fine Sønner til Sidfler, — Men neppe 
var Frants iſte fat i Frihed før han erklerede dette-Fors 

drag fortvungent, og i-Forening med Paven, Venedig 0. 
AX. fornyede Krigen, der førtes uden fynderlig Held for 
Frants, ſom i Freden fil Cambray (Damefreden den ste 
Aug. 1529) vel beholdt Burgund, men fraſagde fig Lehas— 
hoiheden over FranfÉ Flandern og Artois, maatte bes 
taleto Mill. i Løfepenge for fine Gønner og overlade Mai— 
land til Huſet Sforza, Efterat Frants aden af Maitland 
var død uden Arvinger fordrede Frants ifte paa nye af 
belehnes med Mailand. Da Keiſeren vægrede fig opkom 
den tredie Krig, hvori Frants var forbunden med den tyrtis 
Fe Sultan Goliman den 2den. Paven filen Stilſtand til 
veiebragt i Nizza paa 10 Aar, 1538) men Krigen fornvedes 
igjen, da nogle franffe Geſandtere bleve myrdede i Italien 
(1541). » Denne fidfte Krig endtes i Freden til Creſpy 
(18de Sept. 1544) paajfamme Baſis ſom reden 
fil Cambrai. Samtidig med diſſe Krige var Refors 
mationens UdSredelfe i Tydſtland. Proteſtanterne 
traadde fammen i et Forbund til Schmalkalden (1530) og 
Catholikerne indgik mod dette det hellige Forbund til 
Nuͤrnberg (1538). Religionskrigen i Tydſtland begyndte 
dermed at — for det ſchmalkaldiſte Forbund, 
Churfyrſte Johan Frederik af Sachſen og Landgreve Phi— 
lip af Heſſen erobrede, Hertugdemmet Braunſchweig Wol— 
fenbuͤttel. Carl ste adſplittede det ſchmalkaldiſte Forbund 
i Slaget ved Muͤhlberg, hvori han tog Churfyrfien til 
Fange og tildeelte Hertug Moritz af Sachſen hans Lande 
og Churverdigheden. Morin, ſom ei funde finde fig i 
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Keiſerens paafølgerde Opferſel mod Proteſtanterne 08 
hans: Svigerfader Landgreven af Seſſen, forbandt fig 
med Henrik zden af Frankerig og overraffede Keiſeren i Ty— 
rol, medens Franſtmendene beſatte Meg, Toul og Verdun, 

hvorpaa (1552) fulate Paſſauerforliget og paa ſammes 
Bafis Religtonsfreden i Augsburg (25 Sept: 1555), fom 
Fovmæsfig beſtemte Kirkepartiernes forſtjellige Rettigheder 
i Tydſkland. Garl ste ſluttede en Voabenſtilſtand med Fran⸗ 
kerig til Vaucelles, men der udbrsd ſnart nye Fiendtlighe⸗ 
der mellem Henrik 2den og Carls Søn Philip aden af Spa— 
nien, hvilke endtes Freden til Chateau Cambreſis (3 Apr- 
1559); hvori Frankerig overiod adſtillige Grændfeftæter i 
Mederlandene og Italien tin Philip2den. — Bed Kyfterne af 
Oſterſsen havde den tydſke Orden ſeierrig udbredet fig fra 
1226. Preuſſen, Liefland, Curland og Semgallen tilhor⸗ 
te deni Forening med Sværdbrødrene. Dog maatte den 
allerede i Freden til Thorn (1463) overlade Veſtpreuſſen til 
Polen og tage Øftpreuffen fil Lehn af famme. Rige, 3 az 
vet 1513 løsfjøbte Hærmefteren i Liefiand og Curland 
Walther af Plettenberg ſig fra den -tydffe Orden. Høis 
meſteren Albrecht af Brandenburg erholdt, efterat han hav— 
de indført Reformationen i Øftpreufjen, i Freden med Po— 
len gåde Apr. 1525) Oſtpreuſſen fom et arveligt Hertugdom— 
me og fom et Lehn af Polen Men, da den rusfiffe Czar 
Swan Waſiliewitſch 2den trængte ſeierrig frem i Liefland 
(1558) overlod Hærmefteren Gothard Kettler i en. Tractat 
til Wilna (1571) Liefland fil Polen, hvorimod han. er= 
holde Curland og Semgallen fom arveligt Hertugdom til 
Lehn af Polen. — F den fidfte Trediedeel af det 10de Aar⸗ 
Hundred var en Opſtand vakt i Rederlandene formedelſt Phi» 
lipden ddens Undertrykkelſe, hvilken havde en nærmere For⸗ 
bindelſe mellem de 7 nordlige Provindſer til Folge (1579) 
og diſſe holdt fig, underftøttede af Zranferig og England, 
imod Spaniens Magt, Deres Tilværelfe ſom felvffændig 
Stat var allerede ſikkret i Stilftanden 16og, dog blev den 
førft formelig erkſendt af Spanien i den weftphalffe Fred 
1648. Denne Fred endte Tredivegarskrigen, ſom paa bet 
Stræfkfeligfte havde ødelagt Tydſktland. J denne Krig 
havde Chriftian den 4de af Danmaté fat fig i Spidfen af— 
Proteftanterne (1626), men blev overvunden af Tilly ved 
Lutter am Barenberg og frafagde fig i Freden til Luͤbeck 
(12 Mai 1679) al videre Deeltagelſe i Krigen mod at han 
fil de erobrede Lande tilbage og Tilladelſe at hæve Told 
paa Elben ved Gluͤckſtad. Siden tog Guſtav Adolph af 
Sverrig Profeftarnternes Partie, men Churfyrſt Johan 
Georg ifte af Sachſen ſtildte fig fra Sverrigs Interesſe 
ved Freden i Prag (zote Mai 1635) og forbandt fig med 
Keiſeren. Freden til Osnabruͤck og Muͤnſter, almindeligt 
faldet den weſtphalſte Fred endte (den 24 Oct. 1:48) Fre» 
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diveaarskrigen og grundede ef nyt politiſt Syſtem i Euro— 
pa. I denne Fred bleve Nederlandene og Schweitz erkjend⸗— 
te for Friftater; Religionsfreden fra 1555 befræftedes 
ogſaa for de Reformeerte, Proteſtanter og Catholiker fit li» 
ge Rettigheder, og med Henſyn til Religionsudøvelfe og Ves 
fiddelfen af geiftlige Godfer blev Aaret 1624 antaget ſom 
Normalaar; de Rigsftænder, der vare erklærede i Achten 
af Keiferen, erholdt Amneſtie og for det pfalziſte Huus ops 
rettedes en nye Churværdigheds Kronen Sverrig erholdt 
Forpommern, en Deel af Bagpommern, Øen Ruͤgen, Wis⸗ 
mar, Bremen og Verden, Sede ved Rigsdagen og den 
foenffe Armee 5-Mill. Rdir. ; Frankerig erholdt furdkom⸗ 
men Hoihed, over Metz, Toul og Verdun og alt hvad Oſter⸗ 

: tig havde befiddet i Elſas. Adffillige geiftlige Stater fer 
culariferedeg fil Fordeel og Skadeslssholdelſe for indre 
Rigsſteender, der maatte gjøre. Afftaaelfer eller havde 
Fordringer: faaledes feculariferedes Magdeburg, Halberz 
ſtadt, Minden og Camin for Brandenburg; Schwerin, Rat» 
geburg m.m. for Mecklenburg; Hersfeld for Heſſen Caſſelec. 
Kun mellemFankerig ogSpanien fortſattesKrigen indtil Py⸗ 

rencerfreden (paa Faſanden 7de Nov, 1659) gjorde Ænde 
paa den. Her afgjordes Lubvig 14des Kormæiing med den 
ældfte ſpanſte Infantinde Maria Thereſia og Spanien afs 
traadde Rouſſillon ſamt nogle Pladſer i Nederlandene til 
Frankerig. I det eurepæifte Norden kjempede Rusland 
polen og Danmar almindeligt mod Sverrig. De Stri— 
digheder, der vare opkomne mellem Grit 14de og Frederik 
2den mellem Danmark og Sverrig bilagdes i Freden til 
Stettin (13de Dec. 1570) hvori Sverrig udbetalte i Krigs⸗ 
omkoſtninger 150000 Rolr. tilfod Danmark Ret til af føre 
de tre Kroner i Baabenet og overlod Heriedalen og SJæms. 
teland famt udleverede 8.erobrede Skibe. Under Chriſti— 
an 4de opkom en nye Krig fom, foranlediges ved Carl den 
gdes Fordringer vaa norfÉ.Lapland, Denne Krig endtes 
veb Freden i Knæred eller Sjørgd (16de Jan, 1613) faale-z 
des at Kongen af Sverrig maatte give Slip paa Titel af 
Lappernes Konge; betale I Mill, Kdlr. i Krigsomkoſtnin— 
ger og indtil de bleve betalte lade Elfsborg og Gothenborg 
iPandt; begge Riger bavde Lov tilat førede fre Kroner i 
Deres Vaaben; derpaa ſſuttede Guſtav Udolphb.Fred med 
Rusland til Stoldova (27 Febr. 1617) hvori Czar Michael 
Feodorowitſch maaite afftaae til Sverrig Ingermanland 
og Carelen, og næfte Aar overlade Polen Smolenſfo, Se— 
verien, Czernichau. — Efter en uheldig Krig i Slutningen 
af Chriſtian den 4des Regjering fane Danmark fig nødt tit 
i Freden til Bromſebro (13 Aug. 1645) af overlade Svere 
tig Herjedalen, Sæmteland, Gulland oa Øfel, og Haand 

- paa 30 Aar og tillige tilffaae Sverrig Told frihed i Gun: 
det, Medens Carl! Guſtav bekrigede Johan Caſimir i 
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Polen, angreb Danmark de ſvenſke Beſiddelſer, men Svers 
rig førte ſiden Krigen faa heldig, at Danmarki Freden til 
Roſtilde (26de Febr, 1658) maatte overlade Sverris, 
Skaane Halland, Biefingen, Bahus, Trondhiem og Born— 
holm; Krigen fornyedes kort derpaa, men ved Carl Gus 
ſtavs Død kom det fil en nye Fred i Kjøbenhavn 6 Juni 
1660), hvori Trondhjem og Bornholm bleve Danmark tils . 
bagegivnez ſamme Aar fluttedes Freden til Oliva (3 Mat 
1660) hvori Sverrig vel erholdt Liefland og Eſthland, 
men gav Slip paa Curland og Semgallen og erfjendte 
Brandenburgs Souverainitet over Hertugdømmet Preuss 
ſen. Blandt Europas veftlige Stater havde Wederlandes 
nes Republik naaet en betydelig Handel paa begge Indier— 
ne og en ſtor Overvægti Marinen. "Dette vakte Englands 
Jverſyge. Allerede Cromwel havde udſtedet Navigationgss . 
acten hvorved en Krig opflammedes, der endtes i Aaret 
16540 isde Apr. efter adſtillige meget blodige Søflag. Un⸗ 
Der Carl 2den'udbrød en nye Krig mellem diſſe to Stater, 
hvilken endtes i Freden til Breda" (den 31te” Juli 1697) 
paa Betingelſen of uri poſſidecis og Nederlænderne tilſtodes 
nogen Lettelſe i Navigationsacten. Mere truende var 
Frankerigs Stilling imod Republiten, efterat ſamme ved 
Frippelalliancen havde tvunget Ludvig Tade fil Aachener 
Freden (dden Mai 1668). J Forbindelfe med England 
erfiærede gudvig (1672) Republikken Krig, dog maatte 
Garl 2den, fordi han af Parlamentet et underſtettedes 
med Wenge til at føre denne Krig, alerede den 19de Febre 
1674 ſtutte Freden til Weſtminſter med Holland, paa ſamme 
Baſis, fon Freden til Breda, og den Underfrøttelfe, ſom 
SN. putlifen erholdt af den ſtore Churfyrſte af Brandenburg, 

… SDiterrig og det tydſte Rige, bragte Separatfredene i Nim⸗ 
wegen iſtand, hvilke ſikkrede Hollands Uafhængighed, men 
ſkaffede Frankerig nogle Fordele ved Tydſtlands Grændfer, 
Shart blev dog Kampen iajen fornyet af Ludvig 14de 
(1688) da han for Hertuginden af Orleans gjorde Fordring 
paa en ftor Deel af Pfalz, og en ſtor Forbindelſe blev inds 
gaaet mod Frankerig mellem Oſterrig, Spanien Nederlans 
dene og Storbrittanien. Desuagtet våre de franſte Vaas 
benſaa feierrige, at Franferig i Separatfredsflutnins 
gerne til Ryswick (1697) ef uden Fordeel traadde ud 
af Kampen. Deſtomere haardnakket og til Stade for 
Frankerig førtes den ſpanſte Succesftonstrig (1701 — 1714) 
indtil Forandringen i det brittiffe Minifterium medførte 
Freden. til Utrecht (1713) og Freden til Raftadt og Baden 
(1714). hvori Ludvigs Sønneføn Philip af Anjou blev er» 
kjendt for Konge i Spanien og beholdt de ſpanſte Colonier 
uden for Eurepa, men maatte overlade til Oſterrig Bel: 
gien, Mailand, Neapel ogSardinien; Sicilien tilfertugen 
af Savoyen, fom fidensmaatte bortbytte dette Land forSar— 
dinien, og Minorka og Gibraltar, fil England. Paa den 
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tydſte Grendſe maatte Frankerig rømme Kehl, Freiburg 
og Breiſachz dog reſtituerede Kerſeren de formedelſt Allianz 
cen medFranker gi Achtenerflærede Churfyrſter af Bayern 
og Colln. Ved Frankerigs føromtalte Angrebpaa Polland 
indvikledes og Danmart og Sverrig i Krig med hverandre, 
det førfte Rige fom Brandenburgs, det ſidſte fom Frankerigs 
Allierede. Danmark maatte i Freden til Lund med Gvers 
rig ;g i Fontainebleau med Frankerig (1679) tilbagegive 
Gverrig alt hvad ter var erobret under Krigen. J Be⸗ 
gyndelſen af det 18de Aarhundred udbrød den ſaakaldte 

nordiſte Krig. Danmark, Rusland og Polen forenede fig 
mo den unge fvenffe Carl rate for at berøve ham de af 
hans Forfadre gjorde Erobringer. Carl ilede førft ſin 
Gvoger Hertugen af Holſteen, fom var angreben af Dans 
marti, tilkpjelp, hoorved Freden i Travendal kom iffand, 

(10 Aug. 1700) 603 Danmar maatte betale Hertugen en 
Gum Penge og tilſtaae ham jus armandi (Ret til af befæfte 
Grændjerne). Mere haardnakket var Krigen mod Ausuſt 
2den af Polen og Peter 1fte af Rusland, Efterat Carl 

"Havde tilintetgjort Auguſts Planat bringe Liefland tilbage 
til Polen, givet dette Rige en nye Konge i Stanislaus Le— 
ſczinſty og flyttet Krigen ind i Sachſen, maaatte Auguſt 

” zden i Freden til Aitranftadt (24de Sept. 1706) give Slip 
paa den polſte Zhrone. Imidlertid havde Peter indtaget 
Ingermanland og paa den. erobrede Grund anlagt Peterss 
burg, han flog derpaa Cart ved Puitava (1709), hvorpaa 
Danmark og Auguſt den 2den paa mye begyndte Krigen , 
Tem forſt endtes efter Carls Død ved adſtillige Separatfre— 
de. Preuſſen og Hannover vare ogfaa gaaet over til Svers 
rigs Fiender, J Freden (2u Nov, 1719) beholdt Hannez 
ver Fyrſtendommerne Bremen og Verden, . fom def havde 
Tjøbt af Danmark, der havde erobret dem fra Sverrig. 

- Georg 1fte udbetalte derfor Sverrig en Mill, Rolr.  Frez 
den med Auguſt 2den blev førft fun undertegnet ſom Baaz 
benſtilſtand, Med Preuſſen fluttedes Fred (21 Jan. 1720) 
fil Stocholm." J Freden med Danmar til Fredensborg 
Gdie Juli 1720) gav dette Rige, Wismar, Stralſund og 
Ruͤgen tilbage; men Sverrig udbetalte 600000 Rdlir. 
og miſtede Zoldfriheden i Gundet, I Freden med Russ 
Tand fil Nyftadt (rode Sept. 1721) "maatte Sverrig 
afftfaae — Ingermaniand, Eſthland, itiefland , ſamt 
Wiburg i Finland, dog udbetalte Peter til Sverrig -fo 
Millioner Kålr. Kong Auguſt 2den af Polens Død Giſte 
Febr, 1733) foranledigede en Krig om Succesſionen i Polen 
da Øfterrig og Rusland erflærede fig for Auguſt 3bie 
og Franterig famt dets Allierede for Stanislaus Leſczin— 
ſty. Krigen blev ført levende i Kongeriget Italien og endt 
ved Freden i Wien (3die Oct. 1735), -hvilfenlidt efter lidt 
alle de krigferende Magter tiltraadde” Ved den erholdt 

y 
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Auguſt 3die den polffe Throne, men Stanislaus fik Konge⸗ 
titelen, famt Lothringen, der efter hans Død fulde tilfals 
de Franterig, hvorimod Hertugen af Lothringen Frants 
Stephanus erholdt Toſcana. Infanten Carl af Gyanien, 
Philip ztes ældfte Søn af hans andet Egteſtab med Eli— 
fabeth af Parma blevKonge i Neapel.oa Sicilien, hvilkeLan— 
de Keiſer Carl 6te aftraadde ham og fif iftedet der for Par— 
ma og Piacenza, hvilet han ifær bevægedes til for at faae 
den pragmatiſke Sanction erkjendt af de øvrige krigfsrende 
Magter. Ikke deſtomindre udbrød efter Carls Død” den 
øfterrigite Succesſionskrig, hvilken Frederik 2den aabnede 
vedet Indfald i Schleſien (1740) formedelſt hans Fordrin— 
ger paa nogle ſchlesſiſte Fyrſtendommer. Churfyrſte 
Carl Albrecht gjorde Fordring paa den hele oſterrigſke Arv 
paa Grund af fin Nedſtammelſe fra Keiſer Ferdinand ifte 
og Frankerig, Spanien og Sardinien erklærede nu ligeles 
des den pragmatiffe Sanction for ugyldig: "Kun Stors 
brittanien holdt med Maria Thereſia og fnart erklærede ogs 
faa Sardinien og Sachſen fig for hende (1744)- For at 
blive af med fin farligſte Modſtander, Frederik den, 
overlod. Maria Therefia, ham i Freden (28 Juli 1742) fer 
ſchlesſiſte Fyrſtendommer og Glatz. Denne Fred tiltraad— 
de Sachſen. Men, da Frederik ved de oſterrigſte Vaabens 
Held, frygtede Tabet af Schleſien; begyndte han den ans 
den fchlefiffe Krig, hvori Sachſen holdt "med Oſterrig. 
Efter Slaget ved Keſſeldorf fluttedes Freden til Dresden 
(25 Dec. 1745) paa ſamme Baſis fom Freden til Breslau, 
Endnu før denne Fred havde den unge Churfyrſte af Bay— 
ern, Marimilian Joſeph forfonet fig med Øfterrig t Fre— 
den fil Fuffen (22 Apr. 1745). Maria Thereſia tilbagegav 
det af hendes Tropper befatte Bayern, hvorimod han gav 
Elip paa fine Fordringee med Henſyn til den oſterrigſke 
Urv. Succesſionskrigen ophørte aldeleg i Freden fil Aa⸗ 
chen (1748) paa Betingelſen af Status quo, dog maatte 
Oſterrig overlade den ſpanſte Prinds Philip Hertugdom— 
merne Parma og Piacenza. Roligheden varede imidlertid 
Fun 8 Aar 3; fhi alerede 1756 begyndte den tredie ſchleſi— 
ſke eller Syvaarskrigen. Frederik 2den kjempede imod 
Oſterrig, Rusland, Sverrig, Frapkerig, Sachſen, og 
det tydſte Rige; kun England var allieret med ham. Ef— 
ter den rusſiſte Keiſerinde Eliſabeths Død, gav hendes Ef— 
terfølger Peter i Freden (5 Mai 1762) def erobrede Preuſſen 
tilbage, ligefom Hubertsburgerfreden (15de Febr. 1763) 
med Øfterrig og Sachſen, bragte alt tilbage til Status 
quo. Nu var Tydſtland roligt indtil Joſeph den 2dens 
Henſigt at forene hele Bayern med Oſterrig efter den bay— 
erſke Churfyrſtes Ded (1778) afſtedkom den baverfÉe - Arve— 
folgekrig. Frederik oten underſtottede Hertugen af Zwei— 
ruͤcken, ſom preſumtiv Arving, mod Øfterrigs Fordringer; 
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Sachſen, der havte nogen Ret til den baherfke Allodial⸗ 
arv, forbandt fig med Preuſſen. Dog endtes denne Krig 

Fuden noget krigerſt Foretagende af Betydenhed i Freden 
til Teſchen (13 Mai 1779), faaledes at Pfalz tog Bayern i 

Beſiddelſe og overlod Innviertel og Braunau til AIſterrig. 
Gachfen erholdt. 6 Millioner Gylden for fin Allodialarv. 
Mod et fenere Forføg af Joſeph 2den at bortbytie Bayern 
mod den ſtorſte Deel af de sſterrigſte Nederlande, fluttede 
Frederik 2den det tydſte Fyrſteforbund med Hannover og 
Sachſen (23 Juli 1785), hvilet fiden flere tydſte Fyrſter 
tiltraadde. — Mellem England og ders amerikanſte Colo⸗ 
nier vare alerede opkomne Stridigheder fiden 1764 fornem⸗ 
melig om den Ret at paalægge Colonierne Skatter. Kris 
gen fom til Uddrud 1775. Den 4de Juli 1776 erklærede 
13 brittiſke Vrovindfer fig for uafhængige; i Aaret 1778 
traadde Franterig, 17797 Spanien paa deres Side. ” Til 
ſidſt er klerede England ogfaa Helland Krig. Krig med Ame—⸗ 
rika blev ført faa ufordeetagtigt, atEnglandi Freden til Pas 
ris (3die Sept. 1783) maatte erkjende de 13 nordamerikanſte 
Provindfersuafhængighed, tilbagegive Tabageog'Colonien 
ved Senegal fil Frankerig og Minorka og Florida til Spani⸗ 

- en. I Freden med Holland (17847 vandt detSegaparnam,— 
Everrig, ſom ei havde glemt fine Afſtaaelſer i Freden til 
Nyſtad, erklerede Rusland Krig, men denne førtes fag 
uheldigt af Sverrig nedtes i Freden fil Abo (7de Aug. 
1743) af afſtage Finland indtil Fioden Kymen,. Da fenere 
hen i Tiden Guſtav 3 (1788) erklærede Rusland Krig, fo— 
refaldt vel adffillige morderſte Sseſſag, men Freden til 
Werala (I4de Aug- 1790) fluttedes paa Betingelferne af 
Status quo, Ruslands Magt var efterhaanden "betydeligt 
forøaet iſer paa Sverrigs Bekoſtning. Peter den frore 
havde ogfaa erobret nogle Provindſer fra Perſien, hvile 
dog Keiferinde Anna tilbagegav, Hun førte og i Forening 
med Oſterrig en Krig mod Porten, der uagtet Ruſſernes 
Seire ei ſtaffede Rusland nogeniFordeel (1729). Under 
Catharina den 2dene Regjering vandt Rusland betydeligt. 
Der førfte Tyrkekrig endtes ved Freden i Kutſchuk Kainar: 
ſchi (2r Juli 177:) hvori Rusland vandt Aſov ſamt Landet 
imellem Daieper og Bug og frie Skibsfart paa det for: 
fe Hav. Krim erklæredes tillige for uafhængiat af Tyrker⸗ 
ne, men dets Chan underkaſtede fig (1783) frivillig det ruge 
ſiſte Scepter, ligeledes aftraadtes Cuben af Chanen og 
indlemmedes i Rusland under Navn af Caucaſien. Denne 
Forening sg Frygt for aft Joſeph 2dens og Catharina den 
2dens Sammenkomſt i Cherfon (1787) ffulde fremme Ude 
ferelfen af det ſaakaldte græjke Project (Tyrkernes Forbris 
velfe af Europa) bevegede Porten til at erklere Rusland 
Krig, hvori Øfterrig fom Ruslands Allierede tog Deet, 
Leopold 2den fluttede (1790) Fred paa Sziſtowa paa Betin- 
gelſen af Scatus quo og filbagegav Belgrad, J Freden 
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til Jaſſy (Dec. 1791) vandt Catharina 2åen Oczakow og 
Landet mellem Bug og Dnieſter. fun havde desuden 
i Polens 3 Delinger (1772, 1793 091795) underkaſtet over 
6 Mill Polakker det rusſiſte Scepter og forenede Hertugs 
dommet Gurland medifit Rige (1795). Den fidfte Krig, 
der førtes mellem Rusland og Tyhrkiet endtes i Freden. til 
Bukareſt (23 Mai 1812) hvori Floderne Pruth og Donau 
beftemtestilGrændfe mellem Rigerne, —'De vigtigſte Fredsa 
ſlutninger, fom i den fenere Tid have forandret de. flefte 
europæijte Staters Skikkelſe, "vare Følger af den i Aaret 
1792 udbrudte franffe Revolutronstrigs Af Kampen, ſom 
de forbundne Magter førteimod Frankerig traadde førft 
Preuſſen i Freden til Bafel (3 Apr, 1795), hvori Preuſſen 
overlod fine paa den venſtre Rhinbred liggende Lande til 
Frankerig indtilen almindelig Fred med TydfÉland. Spa— 
nien fulgte dette Exempel og fluttede Ligeledes: Fred til 
Baſel (22de Juli 1795) hvori det aftraadde Frankerig fin 
Andeel af St. Domingo. . Kun med England og Aſterrig 
gik Fredsunderhandlingerne overſtyr. Ved Bonapartes 
Seire i Pvreitaliennødtes forſt Kongen af Sardinien til 
Fred (15de Mai 796), hvorved Savoyen og Nizza forenes 
des med Frankerig, derpaa flutrede VeapebFred med Sta— 
tus quo (10 Oct. 1796) og. Parma under de i-Vaabenftils 
ſtanden beſtemte Vilfaar. om viſſe Summers Udbetaling 
og Lever nger. Paven indgik Fred til Tolentino (19de Febr. 
1797) og afſtod Avignon, Bologna, Ferrara og Romagnaz 
endelig fluttede Øfterrig Freden t I Campo Formio (17de 
Oct. 1797) hvori Frankerig erholdt Belgien, Mailand og 
Mantua indrettedes til den cisalpinſte Republik, hvori— 
mod den ftørfte Deel af Republiken Venedig forenedes med 
Oſterrig. FranÉerig erholdt de venetianſte Øer og Beſid— 
delferne i Albanien. Oſterrig lovede at give Hertugen af 
Modena Sfadesløsholdelfe ved Breisgau, Paa ben (g 
Dec. 1797) aabnede Fredscongres i Raſtadt forlangte 
Frankerig Rhinen til Grændfe mod Tydſtland. Forhand— 
lingerne trak fig i Langdrag og Congreſſen opløftes, efterat 
Krigen mellem Frankerig og Øfierrig var fornyet i Marti 
1799. I Uaret 1798 havde Porten formedelft de Franſtes 
Expedition til Ægypten erklæret Frankerig Krig og ind— 
traadt i den fornyede, Coalition mellem England, Øfterrig 
eg Rusland ; og Ferdinand 4de af Neapel var 1798 trængt 
ind'i den af de Franſte ſtiftede romerſte Republik for af res 
ſtituere Paven. - Derpaa havde det franſte Directorium 
erklæret Kongerne af Neapel og Sardinien Krig (i Dec. 
1799) og nødt den fidfte fil at frafige fig Piemont. Efter 
Krigens Fornyelſe med Oſterrig maatte og Storhertug 
Ferdinand af Toſcanag overlade fit Land til de Franſke. 
Krigen fortes imidlertid uheldigt for dem indtil Bona⸗ 

* 
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partes Tilbagekomſt fra Wgypten. Hans Seier ved Ma— 
rengo og Moreaus ved Hohenlinden tilveiebragte Freden i 
Luneville (gde Febr. 1801). Denne Fred, ſom Keiſeren ſlut— 
tede for ſig ſelb og paa Rigets Vegne, beſtemte Rhinens Dal⸗ 
vei fil Svændfe mellem Frankerig og Zydffland , hvorved 
Oſtertig overlod Belgien og Tydſtland alle Lande paa den 
venſtre Rhinbred til Frankerig. Derimod erholdt Oſter—⸗ 
tig Totrediedele af den venetianſte Stat, faa at Dalveren 
af Floden Etſch fulde danne Grændfen mellem det oſterrig—⸗ 
ffe Italien og den gjenopreftede cisalpinſte (italienſte Nes 

publik). Denne Republik famt Ligurien, -Helvetien og 
Batavien vare indbefattede i Freden. Breisgau kom 
fil Huſet Modena: Toſcana Blev ophsiet til Kongeriget 
Etrurien og overgivet en Vrinde af Parma. Storhertu— 
gen-af Zofcana faavelfom de Fyrſter, der miftede Lande 
paa den venſtre Rhinbred, fEulde have Erſtatning i Tydſk— 
land ved geiftlige Godſers Seculariſation. Denne Erſtat— 
ningsforhandling blev afgjort i Rigsdeputationsbeſlutnin— 
gen 1803 efter te af Fraukerig og Rusland i Falledſtab 
fremlagde Udkaſt. Med Neapel undertegnedes Freden til 
Florents (28de Marts 1301). Neapel lovede-i ſamme at 
lulte fine Havne for engelſke og tyrtiffe Skibe indtil diſſe 
Stafers Fred med Frankerig og aftraadde Øen Elba, Stas 
fo degli Præfidii og Fyrſtendommet Piombino. Efterat 
Egypten var rommet af de Franſte bleve Fredspræetimina— 
tierne undertegnede: mellem England og Frankerig i Lon— 
den Eſte Oct. 1801) og paa diſſes Baſis Freden i Amiens 
(27de Marts 1802). I denne Fred gav England tilbage 
fil Franterig og ſammes Allierede alle Erobringer undtä— 
gen Ceylon og Trinidad; Malta ſtulde giengives Mal⸗ 
teſerridderne, hvis Uafhængighed Fulde garanteres af de 
vigtigfte europeiſte Magter; Havnen ved det gode Haabs 
Forbierg ſtulde fiaae aaben for alle contraherende Magters 
Stibe ; Porten ffulde have Egypten tilbage og faavelfom 
Portugal garanteres i fine Befiddelfers Integritet ; 
derimod vilde Frankerig rømme Neapel og Kirkeſtaten 
og erkjende den af Rusland og Porten ſtiftede joniſte (el- 
ler de fyv Oers) Republik. Ifølge heraf undertegnedes 
mu og Freden med Porten (25 Juni 1802), hvori de forrige 
Tractater fornyedes, og de franffe Skibe lovedes ſamme 
Rettigheder paa det forte Hav fom var tilſtaget Britterne 
(3ote Oct. 1799), Med Rusland var Freden undertegnet 
i Paris (8 Oct. 1801) paa Betingelſen af Scatus quo, dog 
med nogle hemmelige Vilkaar med Henfyn til de italienſte 
Anliggender. Med Portugal fluttedes Fred til Madrid 
(29de Sept. 1301) i hvilken Floden Karapanatuba beffems 
tes til Grendſe mellem det franſke og portugiſiſte Amerika. 
— Storbrittanien fornyede Krigen alerede den 18de 

Mai 1803 og bevirkede efter Forbindelſen med Rusland 
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og Øfterrig diſſe Magters Continentalkrig imod Frantes 
rig. Efter Slagene ved Ulm og Auſteclitz fluttede Pfterrig 
Freden til Presburg (27 Dec. 1805), hvori det erfjendte 
alle de Forandringer," Frankerig havde gjort i Italien og 
Napoleon fom Konge i Italien; der overlod desuden den 
Deelaf det venetianffe, det havde faaet i Bunevilter: Fres 
den, [amt Tyrol, Forsſterrig os Breisgau" Pfterrig er⸗ 
kjendte tillige Bayerns og Wuͤrtembergs Kongevordighed 
med fuld Souverainitet og Badens Ophoielſe til et Stor⸗ 

hertugdømme. "Derimod blev Salzburg og Berchtesgaden 
forenet med Oſterrig hvorimod Churfurften af Salzburg 
fif Wuͤrzburg. Enoſterrigſt Prinds ſtulde arvelig beſidde 
Hoimeſterverdigheden ved den tydſte Orden, — Rhinfors 
bundets Oprettelſe (12te Juli 1306) blev af Frankerig felv 
erilæret for en Fuldbyrdelſe af Fr esburgerfreden - Denne 
nye Confoederation og Preuſſens derved bevirkede Ruſt— 

ning imod Frankerig, havde til Følge, afde under Foreg 

Miniſterium indledede Underhandlinger mellem England 
og Frankerig bleve afbrudte (zote Sept, 1706) og den (2ode 
Juli 1806)mellem Frankerig og Rusland fluttede Fred et 
blev ratificeret af Keiſer Alexander iſte. Frankerigs Krig 
mod Preuſſen og Rusland varede fra den 8de Oct. 1806 inde 

til Titfitfreden, der undertegnedes den 8de Juli 1807 med 
Rusland og den yde med Preuffen. Under Krigen havde 
Heffen Caſſel, Braunſchweig Wolfenbuͤttel og Oranien 
Fulda miftet deres Beſiddelſer og de Franſte havde tillige 
befat hele Svenſt-Vommern. J Tilſitfreden miſtede Preuss 

ſen Altmark vaa den venſtre Elbbred, Fyrſtendommet O ſt⸗ 

friesland, Grevſtaberne Mari og Ravensberg, Fyrſten— 

dømmerne Minden, Hildesheim, Faderborn, Muͤnſter, 
Halberſtadt, Bayreuth, Eichsfeld og Erfurt, Grevſtaber⸗ 

ne Tecklenburg, Lingen, Mansfeld og Hohnſtein, Hertug— 

Sømmet Magdeburg, Churſtaten Hannover med Fyrſten⸗ 

Sømmet Osnabruͤck, de forrige Rigsſteder Nordhauſen, 
Muͤhlhauſen og Goslar, de forrige Abbedier, Quedlinburg, 
Eſſen, Elten, Werden 2c Corbuffer Kredſen, en betydelig 

Deel af Veſtpreuſſen og Netzediſtriktet med Dangig., hele 
Sydpreuſſen og Nye-Oſtpreuſſen. Af diſſe Lande kom Des 
partementet Bialyſtok til Rusland ; Cotbuſſerkredſen til 

Sachſen: af Sydpreuſſen, Veſtpreuſſen og det øvrige af 
Rye⸗Oſtpreuſſen dannedes Hertugdømmet Warſchau; af 
adſtillige preusſiſte Lande mellem Elben og Weſeren famt 
de heſſiſte og; braunſchweigſte Lande oprettedes Kongeris 
get Weſtphalen; begge diſſe Stater ſaavelſom Friſtaten 
Danzig og alle de Indretninger, Napoleon vilde foretage 
fig i Rhinforbundet erkjendtes af Rusland eg Preusſen. 
Endelig lovede Preusſen indtil Freden mellem England og 
Frankerig uden Undtagelfe at fpærre alle fine Lande for 
Englands pandel og Skibsfart. Kort efter denne Fred 
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drog en franſk Armee under Junot igjennem Spanien imod 
Portugal, og i Gvanien felv- opfom Uenigheder mellem 
Prindſenaf Aſturien og hans Fader Carl ade, der berøvede 
def bourbonſke Huus den ſpanſte Throne. Men for den 
nye Konge, Joſeph Napoleon havde betraadt Spaniens 
Grund, havde England (4 Jali 1308) ſſuttet Fred med 
den ſpanſke Nation, hvori de gamle Handelsforhold mellem 
Nationerne igjen oprettedes. England underftøttede der- 
paa den i Ferdinand 7des Navn handlende Regjeringsjun— 
ta,” med Baaben og Tropper. Omendſtjondt nu Napoles 
ons Seire bevirkede hans Broders Tilbagekomſt til Mas 
drid(i Dec: 13068), maatte han dog felv forlade Spanien 
for af modfætte fig Oſterrig, der med ſtor Magt havde ans 
grebet Frankerigs Allierede. Freden til Wien (14de Oct. 
1809) endte denne blodige Kamp. Øfterrig afſtod i denne 
Fred Salzburg.og Berchtesgaden, Inn- og Hausruckvier— 
tel, Hertügesmmet Krain, Villacherkredſen i Kaͤrnthen, 
Trieſt med dens Diſtrikt, Grevſtabet Goͤrz, Frioul, Croa⸗ 
tien indtil Sauffloden, Fiume, tet ungarſte Littorale og 
det sſterrigſke Iſtrien, videre Veſtgallizien Cracau og Za⸗ 
moſcer Kredſen i Oſtgallicien og desuden et Stykke af 
Oſtgallizien med 400000 Jpdb., der blev overladt Ruslands 
Desuden gav Pſterrig Slip paa dentydffe Ordens Høis 
meſterdom, efterat; Napoleon havde ophævet Ordenen 
i Rhinforbundet. Veſtgallizien lagdes til Warſchau, 
Salzburg forenedes- med? Bayern og af de øvrige Lan— 
de dannedes f de illyrife Provindſer. Oſterrig lovede 
desuden at tiltræde - Continentalſyſtemet mod England 
indtil en Fred fluttedes mellem England ag Fraukerig. — 
Kong Guftav 4de Englands troe Bundsforvandte, havde 
formedelſt fin blinde Lidenſkahelighed imod Frankerig mis 
ſtede Svenſt Pommerm; hans Bedhængenhed ved England 
indviklede ham (1808) i Krig mod Rusland og Danmark. 
Han tabte Finland til Rusland og miftede Kronen i en 
Opſtand den 13de Marts 1800. Hans Efterfølger Carl 
13de fluttebe Fred med Rusland (17de Sept. 1809) til Fre⸗ 
deriksham hvori hele Finland med Alandsgerne, Endeel 
af Nordland og Lapland blev overladt Rusland. Med 
Danmark fluttedes Fred til SYønfjøving paa Betinaels 
ſen af Status quo c1o Dec. 1809) og: med Frankerig till Pas 
ris (6fe Jan. 1810), hvori Franferig tilbagegav SvenfÉs 
Pommern og Ruͤgen, men Sverrig lovede af tiltræde Conz 
tinentalfyftemet mod England. Omendfkjondt Sverrig 
efter af Prindſen af Ponte Corvo var bleven udnævnt til 
Thronfslger erklærede England Krig, fluttede dog Carl 
13de Fred. med bette Rige (:8 Fuli 1812) da Krigen udbrød 
mellem Rusland og Frankerig. Denne Krig havde de vig— 
tigſte Følger; de Franffes Uheld i Rusland og. deres 
Nederlag ved Leipzig bevirkede deres fuldkomne Udbrivelfe 
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af Tydſkland og Napoleons Affættelfe, Imidlertid var 
en ftor allieret Armee ryftet mod Danmark, der ved dens 
ne Overmagt nodtes fil Freden i Kiel (14 Jan. 1814) 
hvori det maatte afſtage Kongeriget” Norge til Sverrig, 
hvorimod det erholdt Svenft:Pommern, ſom Kongen af 
Danmark ſiden bortbyttede til Preuffen mod Lauenburg og 
en Sum Penge. Ludvig 18des Indfættelfe til Frankerigs 
Konae befordrede Freden til Paris (30 Mai 2814), hvortt - 
Frankerig afſtod alle de under. Revolutionskrigen gjorde 
Erobringer og beholdt blot Avignon og Venatffin ſamt 
Endeel af Savoyen. Frankerig maatte desuden -afftaae 
Til England Isle de France, Rodrigo og Seéechelles ſamt 
Herne St. Lucie og og Tabago i Veſtindien. Noget efter 
aabnedés en Congres i Wien, hvorhen flere af Europas 
Regenter perfonlig begav fig for at afgjøre Europas Anligs 
gender, - Medens man her var ifærd med at bringe Alt i 
Orden Fem Napoleon titbage fra Øen Elba og fatte fig nok 
Engang paa Thronen, fom han dog igjen maatte forlade 
efter Slaget ved Waterloo eller Belle Alliance (18 Juni 
1815). BDe Allierede rykkede paa nye ind i Paris, hvor der 
igjen fluttedes Fred (2 Oet. 1815) hvori Frankerig ind— 
Frenkedes til de Grendſer det havde 1789, bog beholdt det 
Avignon og Venaiſſin. Desuden foretoges en nøiagtig 
Grændfebeftemmelfe ifølge hvilfen Frankerig endnu overiod 
Fæftningen Landau eg nogle andre Stæder. Franterig 
forpligtedes desuden tilat udbetale de Allierede 700 Mill. 
Franker og underholde en allieret Armee i de franſte 
Grændfefæftninger i fem Aar. Fredene i Paris, Congres— 
ſen i Wien og enkelte Tractater mellem de andre Mag: 

fer gave Europa ef gandſte andet Udfeende end det havde 
under Napoleon og Landene fif tildeels iglen fine gamle 
Beherfferes Napoleons Svoger, Joachim, maatte forlade 
Reapel, hvorpaa Ferdinand 4de igjen forenede dette Rige 
med Sicilien. Paven fif igjen alle fine Lande tilbage med 
Undtagelſe af Avignon; Republiken Marino erkjendtes; 
Fyrftendømmet Lucca blev overgivet den forrige Dronning 
af Etrurien, Marie Leviſe; Kongen af Sardinien fif alle 
jine Lande tilbage og deguden det Genuefiffe ; et. gamle 
øfterrigffe Lombardie faavelfom det Venetianſke kom under 
Oſterrig med Navn af lombardiſt Kongerige; Hertug om— 
met Modena blev igjenovergivet Familien Eſte og Parma 
med Piacenza blev overdraget Napoleons Gemalinde Mas 

tie Loviſe. Storhertugen af Toſcana erholdt fine Lande 
tilbage og desuden Fyrſtendommet Piombino og pen Elba. 

Oſterrig erholdt tilbage hvad det havde tabt i de fo fores 
gaaende Fredsflutninger undtagen Veſtgallizien, fom ſtul⸗ 
de udgjøreen Deel af Kongeriget Polen hvilfet forenedes 
med Rusland, dog med en egen Conſtitution. Iſterrig 
Tom og i Befiddelfe af Ragufa, hvorimod Belgien blev 

* 
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overladt Kongen af Nederlandene. Preuſſen fit deels de 
Lande tilbage, det tabte i Freden i Tilſit eller Erſtat— 
ning for ſamme. Af de forrige polſte Befiddelfer beholdt 
Preufjen.Storhertugdømmet Pofen, famt Danzig og det Mes 

fte af Veſtpreuſſen: det Øvrige fom under Rusland ſom Kon— 
geriget Polen. Dog bleve Crafauog Thorn erflærede for 
Friſteder. "Til Erſtatning for de polfÉe Lande fif Preuſſen 
en ſtor Deel af Sachfen og Lauſitz ſamt Storhertugdømmet 
Mederrhin, der beftod afde forrige franſte Depp. Roer, 
Sarre, Rhin og Mofel famt Endeel af Donnersberg; vis 
dere Hertughømmet Berg og Weſtphalen, ſom Storhertus 

-gen af Darmftadt afſtod mod at erholde Mainz og Worms 
med deres Diſtrikt. Oſtfriesland blev afftaaet fil Hannos 
ver, der var ophøjet til et Kongerige under Englands 
Overherredomme. Ved at-bortbytte det Lauenburgfte til 
Danmark erholdt Preuſſen den forrige ſpenſte Andeel-af 
Pommern, Bayern, fom maatte afftaae Tyrol og det me⸗ 
ſte af Salzburg fif iſtedet Wuͤrzburg, Aſchaffenburg og 
nogle Lande ved Rhinen. Churfyrſten af Heſſen Caſſel og 
Hertugen af Braunſchweig⸗ Wolfenbuͤttel og Oldenburg 
erholdt deres Lande tilbage, Sachſen derimod miftede 
omtrent det Halve af dets Beſiddelſer, fordi det vedblev faa 
længe af holde franſt Partie. Hamburg, Luͤbeck, Bremen 
og Franffurt am Main erflæredes for frie Rigsftæder. 
Det tyde Statsforbund oprettedes igien, dog uden nos 
gen Keiſer jom Rigets Overhoved, hvorfor og Churvær-z 
dighederne ophørte. Hvert Medlem af det tydſte Rige 
forpligtedes til et. viſt Troppecontingent i Zilfælde af em 
Rigskrig. Forbundet fÉulde have viſſe Sammenkom— 
fter, hvor Medlemmerne havde Sæde efter en beftemt 
Nang. 

Fre ga t, et Krigsſkib, ſom i Rangen følger efter et 
Siniejffib. Det fører i Almindelighed fra 20 til 40 Kanoner, 
Et Krigsſkib under 20 Kanoner faldes en Corvette. - Fres 
gaton evet ſpanſt eller venetianfø mindre Fartsi med en 
firkantet Speil (Bagdeel) fan rumme 4 til 500 Tønder og 
bruges fil af transportere Tropper eller vej Galeiernes 
Losning. 

Freiberg, en vigtig Biergſtad i den erzgebirgi— 
fe Kreds i Meifjen ved den freibergſke Mulde. Det gamle 
Slot udenfor Staden heed Freudenſtein. Huſenes Antal 
beløber fig i Staden til 676 og i Forſtederne, hvor der 
boe Bjergfolk og Pottemagere 280. Den var-fordum 
langt ſtorre, men blev næften gandſte ødelagt i Tredi— 
veagrskrigen. Indbyggernes Antal, fom i Aaret 1540 
var 40000, beløber fig nu fil omtrent — J den her⸗ 
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"bærende Domkirke er den churfyrſtelige og hertugelige Bes 
graveife, hvor Churfyrſterne ere biſatte fra Morig.og ind— 
fil Johan Georg 4de. Videre er her et godt Gymnafium 
med et anfeeligt Bibliothek og det over hele Europa bes 

Frømte i Aaret 1755 ftiftede Bjergakademie, hvori unge 
Biergfolk, deeis vaa Kongens, deels paa egen Bekoſtning 
underviſes theoretiſt og practiſt. Under det herværende 
Overbjerg⸗ og Oberhytteamt ftaae alle øvrige kongelige 
Bjerg: og Smelthytteverker og den freibergſte Bjergrets 
Afgjørelfer ftaag endog i Anfeelfe af Udlandet, ” Bjerg= 
værftet her blev anlagt 1169: Antallet afGruberne omkring 
Staden,, ſom ſtedſe ere i Gang, beløber fig fra 130 til 150. 
J Sølv give de et Udbytte, der aarlig beløber fig til 
23 a 30,000 Mark; de levere og Kobber, Tin og Blye, af 
det ſidſte aarlig endog nogle 10000de Centner, desuden fins 
des her en Svovbl'og Vitriolhytte og to ſtore Manufacturer 
af leonifÉe Treſſer og Kniplinger. 

Freinsheim (Johan) blev født i Ulm den 168e 
Nov. 16083. De Evner, der tidlig yttrede fig hos ham , 
"forenede med en tro Hukommellſe og levende ”Bid, bevæges 
de hans velhavende Forældre at opofre ham til Bidenffas 
berne og lade ham underviſe faavel i offentlige Skoler ſom 
af Privatlærere, Dette ſteete med faa herligt et Udfald, 
at han alerede i fif 14de Aar fom til Akademiet. Han gif 
for at ſtudere Retten førft til Marburg og fiden fil Gieſſen 
hoor han tillige beſtjeftigede ſig med Philofophien og de 
Fjønne Videnſkaber. Siden begav pan fig til Strasburg, 
hvor ben berømte Mathias Bernegger, ſom foredrog den 
gamle Literatut'og Hiſtorie fif ham faa fjer, at han unz 
derftøtrede ham vaa alle Maader. Fra. Strasburg begav 
han fig til Frankerig for at benytte de derværende Biblio—⸗ 
theker og lære at fjende detfe Lands Lærde, Miniſteren 
Michael Marefcot blev hans Beſtytter og paa hang Anbe—⸗ 
faling arbeidede Freinsheim en tidlang ſom kongelig Ses 
kreteer i Archiverne i Metz. Herfra vendte han tilbage til 
fin Velynder og Ben Berneggers Huus og ægtede hans 
Datter. Imidlertid fremrraadde han med en latinfe Lovs 
tale over Guftav Adolph, hvilken formedelft dens giennem— 
trængende Veltalenhed og ffjønne Sprog gjorde hans Navn 
fordeelagtig bekſendt. Han vandt og. derved det fvenfÉe 
Hofs Naade, hvilket 1642 kaldte ham ſom Profeffor i Oe— 
konomien og Veltalenheden til Univerfitetet i Upfala. Den 
"Hæder, har erhvervede fig i dette Embede øg fom Forfatter 
udbredede fig ftedle mere og bevægede Dronning Chriſtine 
tilt Aaret 1647 af udnævne ham til Bibliothekar i Stots 
holm og Hiſtoriograph. Men faa magelig og hans Stilling 
var og ſaa ſtor Yndeſt, han nød hos Dronningen, fandt 
han dog ei tandet pafjende for fin Sundhed og længtes til⸗ 
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bage til Tydſkland. Dronningen bevilgede ham ei allene 
dette, men tilſtod ham fuldkommen AffÉeed af fin Tieneſte, 
Da Churfyrften af Pfalz kaldte gam til Profeſſor ſonorarius 
ved Uniderſitetet i Heidelberg med Titel og Hans fom chur⸗ 
fyrſtelig Raad. Freinsheim nød ei længe fin Lytte 1 Heta 
delberg og døde den 3ote Aug. 1660. Han hædredes tom 
en ſtor Lær fornemmelig i den gamle Litteratur eg Hiftos 
Tie Dette har han beviift faavel ved fine forFiclliue Uds 

gaver af Clasſiker, ſom ved ſine heldige Supplewenter til 
de tabte Boger af Livius og Curtius. Han har derved 
viift en Kundſtab om Kilderne til Jen romerſte Hiftorre og 
en Flid, der fætter i Forbauſelſe. Hans epiſte Digt 
øver Hertug Bernhard hviler derimod i fortjent For⸗ 
glemmer fe. 

Frejus, en gammel, flet bygget og formedelſt de i 
Mærheden værende Moradfer uſund Stad ved Kyſten af det 
Forrige Provente med 2200 Indb. Dens Navn er fremkom⸗ 
met af det romerſte Forum Julii. Havnen er tilſtoppet 
med Gand, men den derved liggende Rhede giver tilſtræk— 
kelig Sikkerhed. JNerheden af Staden finder man ends 
nu Levninger afen gammel romerſt Vandledning. Dess 
uden findes her ef Amphitheater, Pantheon og andre gams 
le Ruiner. J den nyere Hiſtorie er Frejus bleven berømt 
afat Bonaparte fieeg i Land her den 15 Oct. 1799 ta han 
Tom fra Wgypten; i April 1814 gif han herfra ombord til 
Elba og næfte Aar ved ſamme Tid landede han endnu ens 
gang her for igjen en fort Tid at; beſtige Thronen. 

Freret (Nicolas) født.i Paris 1588 varen Son af 
en Procurator ved Parlamentetog blev af Føieligohed mod 
fin Familie Advokat, men opgav fiden denne Beſtjeftigelſe 
for at hellige fig Hiftoriens og Chronologiens Gtudrum, 

” Medfødt Tilbsielighed drog ham til diſſe Videnſtabers 
Studium, og allerede i fit 160e Aar harde han løft og ex⸗ 
cerperet de fortrinligſte Verker afſScalizer, Uſher, Petau og 
andre ſtore Chronologer. Indfkrifternes Akademie optog 
ham i en Alder af 25 Aar; fan udmærkede fin Indtredelfe 
ved en Tale om de Franſkes Oprindelſe, der var ligeſaa 
lærd ſom driftig, og indeholdt adffillige upaſſende Mtrin— 
ger om Prindſernes Anliggender med Regenten, hvorfor 
han maafte bøde i Baſtillen. Her var Skeptikeren Bayle 
næften den eneſte Forfatter, man gav. ham forat fordrive 
Tiden, og han læfte faa flittig at han næften kunde ham 

; uden ad. Hvor meget han har indfuet af hans Grundføts 
ninger kan man fee, naar man kaſter et Blik paa hans Let- 
tres de Thrasybule å Leucippe og paa hans efterladte Exa- 
men des apologistes du Chriftianisme, 3 begge diſſe lige ; : i Sſ2 

* 
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irreligisſe Værker, viſer Atheismen fig bragt i. et forme- 
ligt Ønftem, Desuden ercernerede han, forfærdigede 
Drdhøger i forſtjellige Sprog og læfte de flefte greſte og la⸗ 
tinfge Autoter 10f engang. Efterat han igjen. havde er— 

"holdt fin Frihed overdrog Marſchallen af Noailles ham fine 
Borns Opdragelſe, men han fortfatte derved uafbrudt - 
fine litteraire Arbeider. Aar 1723 vendte han tilbage til 
det faderlige Huus og ſtuderede nu med ftørfte Jver de gam— 
le Nationers Chronologie. Han fandt, at den ægyp>s 
tiſte Siſtorie, den ældfte brandt alle, begynder førft 900 
Aar før Chr. og at den chineſiſte ei gager længer tilbage 
end 2575, Hans mange Afhandlinger og StridsiÉrifter 
herom blandt andre imod Newton, udgjøre en ſtor Deel af 
Akademiets Memoirer for hiin Tid. Ligeſaga ivriat bes 
ſkieftigede han fig med Geographien; man fandt blandt 
hans Vavirer 1337 geographiffe Korter fra hans Haand. 
Tid til faa mange Arbeider fik han derved, af han fun ſov 
lidet 3 iøvrigt var han ei fremmed i nogen Videnſkab og 
foritod vel at føre ennen. . Han døde i Aaret 1749. En 
fuldſtendig Udgave af hans Værter udfom 1 Paris 1796 i 
20 & ind. 

Freron (Elie Catharine) født i Quimper 1719 
vifte tidligt fine fore Talenter, Han nød Jeſuiternes Un—⸗ 
derviigning og beføgte nogen Tid med heldig Fremgang 
Ludvig 14des Collegium; Brumoi og Bougeant ledede 
hans Studier og vakte hans Smag for Litteraturen.” Ef— 
terat han i Aaret 1739 havde forladt Jeſuiterne hjalp han 
Abbed Desfontaines i at forfatte hang Blade ogudgav 1746 
en lille Journal under Titel: Lettres de Madame la Com- 
teTe, Denne Grevinde ſkulde repræfentere Fornuften og 
gen gode Smag og vifte rigtig nok i fin Correfpondence 
megen Aand og Vid. Nogle SÉribentere, fom han havde 
behandlet med liden Skaanſel, bevirkede Journalens Un— 
dertrykkelſe; men i Aaret 1749 udkom den paa nye under 
forandret Titel. Ved Begyndelfen af dette War udgav 
Freron fine Lettres sur” quelques écrits de ce temps, hvis 
ſkarpe og bidende Critiker mishagede et ftort Antal Skri— 
bentere. De bleve noale Gange afbrudte, men ſtedſe til 
Publikums Misfornoielſe. Kong Stanislaus, ſom ynde 
de Redacteuren, gjorde fig Umage for at holde et Vært 
vedlige, fom han. gjerne læfte , og afværgede Frerons Ar—⸗ 
reftering. Efterat han havde udgivet 13 Bind af fin Four» 
nal, udgav banden fra 1754 under Titel af Annse litt raire 
og fortfatte den til fin Død den Iode Marts 1776. Han 
havde et Anfald af Gigt i det Oieblik man forkyndte ham, 
at Privilegiet paa hans Blad var fufpenderet paa Segl— 
bevareren Miromesnils Befaling. Denne Cfrerretning 
ryſtede ham; Gigten traadde tilbage og qvalte hams 
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Saaledes døde ved Regeringens retfærdige Forholdsres 
gelen Mand, der havde opofret alt for at forfvare den. 
Megen naturlig Forſtand og Talent, Munterhed, en rig— 
tig Smag, Vedhængen ved gamle Grundfætninger, Iver 
mod de falffe Phil oſooher og Neologiſter vare denne fryg— 
telige Journaliſts Egenſkaber; forreften var han af de blis 
defte Sæder og den behageligfte Omgang. Hans bittrefte 
Fiende var Voltajre, der i ſin Ecoſſaiſe, et Stykke fuldt 
af grove Perfonligheder, bragfe ham paa Skuepladſen. 
Freron havde ſtedſe i fine Glade fremftillet Voltatre fom 
en glimrende Digter, men ringere end Corneille, Boikeau og 
Racine: han havde erklæret ham foren elegant, men 
ungiagtig Hiſtorieſtriver og overhovedet mere for Litera— 
turens Tyran end dens Konge. Voltaire fyntes i lang 
Tid ei at lægge Mærfetil de Vile, fom bleve afffudte imod 
ham; men den bidende Beretning, fom Freron gav om hans 
Lyftfpil: La femme, qui a raiſon, opbragte ham. ſaaledes 
at han ei kunde afholde fig fra at viſe fin hele Forbittrelſe i 
et til adſtillige Journaliſter ſtiletßSrev (1760.) Freron ſvare⸗ 
de derpaa med Skarphed. Det medtagneStykkevar flet, dess 
uden vardet ham ei vanffeligt at bringe Publikum paa fin 
Side. Voltaire felv opgav fit Stykkes Forfvar, men føgte at 
fremftille Kritikeren latterlig og forhadt. Hver Maaned 
udkom en nye Satire imod ham. Det lykkedes ham og 
tildeels at gjøre Forfatteren af Année littéraire mistæntt 
ſom partiſt og uretfærdig, og herøve hans Glade, ſom deg 
ſtedſe ſogtes, en Deel af deres Aftrek. Hertil fom at for= 
uden Veltaire ogfaa £a- Harpe met Encyclopediſterne -og 
Paliſſot droge i Marfen mod Kritikeren og oftei Mangel 
af tilfirættelige Grunde kjempede imod ham med Fornærs 
melfer og Perſonligheder. Usgtet dette frygtelige For— 
bund talte Freron dog mange udmærtede Mænd blandt fine 
Venner, klaf hvilke Cen udtrykker fig paa følgende Maade om 
ham: Denne jaa bagtalte Freron var een af de retſtaffen— 
ſte, berfte, hoimodigſte og elſtverdigſte Mænd i Paris, 
han var begabet med en behagelig Figur og alle ſelſtabe⸗ 
lige Dyder; en fortræffelig Søn, Mand, Fater,- Broder 
og Ben; Ingen har nogenfinde beſiddet mere rigtig Tact, 
mére Smag, mere Munterhed og mere Forſtands Fiinhed; 
men han gav fig af med den faa vanfÉelige Critik og Vols 
faire havde til Skjendſel for Genie og Videhffaber bragt 
det i Mode fun at befvare Critiken ved Fornærmelfer og 
grove Invectiver. Halve Europa troede efter ham og” 
hans Tilbængeres Udſagn at Freron var uden Barmhjer— 
tighed dømt til Galeierne. Hans Ente har unter Revos 
lutionen foreſtaaget Fyrſtinderne Radziwils Opdrägelſe 
i Warſchau. 
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Frer on (Stanislaus)en Sen af den ovennævnte 
og Gudføn af Song Stanislaus Lefczinſky, blev opdragen 
i Paris i Ludvig t4des Collegium, hvor og Robespierre bes 
fandt fig. Efter fin Faders Dod arbeidede Freron længe 
paa Année litteraire, hvig Hovedmedarbeidere vare Grozier 
og Geoffroy ifær Den ſidſte. J Aaret 1739 begyndte han af 
redigere Oraceur du peuple. Mercier ſiger i fin Nouveau 
Paris: „Freron var ligeſom Marat ved fit Blad der lignes 
de en-Fldbrand, Uorfag i ar Borgerne og Kongens nye Gar⸗ 
de bleve uenige ;. og dette var t begqvemt Middel til af op⸗ 
flamme denne Gardes Tsileslsshed og give Fyrften uden 
Forſvar til Priis for Pobelens Angreb.“ Gom Deputeret 
for Paris i Nationalforfamlingen giorde Freron fælleds 
Gag med Robespierre. Han blev fendt i Ærender til det 

fydlige Frankerig og man bebreider kam, at han har efters 

Ladt fig et førgeligt Minde i Toulon og Marſeille. Efter 
fin Tilbagekomſt blev han Robespierre mistænkt og havde 
virkſom Deel i den Begivenhed, fom befriede Fraukerig 
fra fin Bøddel. Gfter den gde Thermider ertlærede Fre⸗ 
røn fig imod Terroriſterne, fine gamie Venner. Hen ſo g⸗ 
te forgieves at fralægge fig den Beſtyldning Jakobinerne 
gjorde imod ham at ban fun havde angrebet Robespierre 
for at frædet hans Sted: man bebreidede ham at han 
føgte at ftyrte Jakobinerne, hvis Hovedmand han fels 
havde været. fan foretog nu igjen Orateur du peuple 3 
men denne Journal redigeredes blot under hans Navn af 
Duſſaulx, der dengang var meget ung, men allerede udmærs 
Fet ved fit Talent. Indtil paa nogle faa Phrafer nær, 
ſom Tidsomſtendighederne løde, var denne Orateur het 
modfatte af den ældre; den gjorde Freron uenig næften 
med alle, fom før havde været af famme Mening fom han. 
Ved Expeditionen til St. Domingo 1802 blev Frexon uds 
nævnt til Underpræfect i Syden og afreifte smed General 
Leclerc, men maatfe alerede efter to Maaneders Forløb 
bukke under for Climaets Indflydelſe. Hans Grundfæts 
ningers Tøilesløshed maatte fætte dem i Forbauſelſe ſom 
Fjendte hans Hjertes Blidhed og Eftergivenhed. Han bes 
fad megen Forſtand, derimod, manglede han Characteer, 
Han fkalunner Revolutionen for fin Fordeels Skyld paa 
Engang have leveret Artikler til de monarkiſte og republi⸗ 
Tanfte Journaler. : 

Freſc o, Malerie al fresco,- egſaa Kalkmalerie Fals 
des det Slags Malerie, der udføres med Vandfarver paa 
en endnu frif Grund af Kalk blandet med Sand. Af dens 
ne frife Grund fommer og det italienffe Navn, — (Det 
franſke fresque er danner efter bet italienſte)) Maleren 
Lader hver Dag fun faa meget af Muren belægge med fin 
Deig fom han fan male den Dag. Da han maae gaae hurs 
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fig til Verks fordi Grunden ellers vilde blive før, faa bes 
-fjener han fig herved af Cartons (fee Carton) til Figurer— 
nes Omrids, og ved Udmaalingen, hvis ei Kartons alere— 
de harangivet Farven, af et lille Malerie, hvorpaa Fars 
vetonerne ere angivne, 3 det mindite bruge de nyere Mas 
lere denne Fremgangsmaade. Frescomaleriet er iøvrigt 
et afde eldſte og varigſte, fom de antike Malerier, der 
ere fomne til os tilſtrekkelig beviſe. Hvor værdige de ere 
den ſande ſtore Kunſtner bevifer Michael Angelos og Rafas 
els Exempel. Da det firtinjte Capel fulde males, raadede 
Broder Sebaſtiano af lade det male med Olie og Muren 

blev virkelig tilberedet dertil. Men Michael Angelo ſagde: 
Viſt ikke; Oliemaleriet er fun for Qbinder og aantløfe af 
deres Haandverk ſtolte Mænd, fom Broder Sebaſtiano.“ 
Da det fmaae Detaili Farvernes Fordeling og alt hvad 
der Tan beſtikke Piet. her falder bort, er Kunſtneren nødt 
fil at viſe fig ſtor Former, Characterer og Udtryk. En 
nær underſsgelſe taale dette Slags Malerier ikke, da te 
ftedje havenoget tørt og raat ved fig fom mishager,.hvors 
for et forvænnet Sie finder dem grove. Freſcomaleriet 
fal fees langt fra. Hvor vanſteligt det er at udmærke fig 
heri feer man af Vaſaris Udſagn: ,,Mange af vore Kun fis 
nere udmærfe fig i Olie- og Vandfarvemalerier ſom Fres 
ſcomaleriet ei ykkes, fordi dette af alle fordrer den meſte 
Kraft, Sikkerhed og Beſtemthed, da en Forandring ei let 
er mulig.“ Smiblertid blive Bandfarverne ogfaa bleges 
re paa Gipsgrunden. og Grunden ſelv falder af med Tiden. 

Selo de herlige Frembringelſer i Vaticanet og det ſixtinſte 
Kapel ere deres Undergang nær. 

Freya efter den gamle nordiffe Mythologie Kjers 
lighedens Gudinde, den fornemfte og meeſt tilbedede blandt 
de qvindelige Guddomme næft Frigga, Odins Gemalinde, 
Gun var en Datter af Banen Niordur eller Niord og Ska—⸗ 
de (en Datter af Jetten Thiaſſe) og Søfter til Freyr, 
Frugtbarhedens Gud. Hendes Gemal var Odur (Dér) 2: 
den vrede, hvem hun fødte fo Døtire, , Huoſſa, Fortref— 
felighedens Gudinde og Gerfemi. Freya er ſom hendes 
Broder meget fÉjøn og rig paa Dyd og den meeſt velgjøs 
rende af Gudinderne. Hun hører gjerne Menneſtenes 
Bonner og de Elſkende paakalde hende. Hun har en Bolig 
i Himlen, der hedderFolkvang og faa ofte hun drager iKamp 
hører det Halve afBytfet. hende til, def andet Halve Odin. 
Hendes Gal Sefrumner er ſtor og ſtjen og hun ynder Sangens 
Odur, hendes Gemal forlod bende og gik til fremmede Lan= 
de, Derover ſorgede hun meget og fældte mange Taarer, 
men diſſe Taarer vare røde fom Guld. Hendes Vogn blev 
truffet af fo Karte. Hun beſad den Kraft at forvandle 
eller antage allehgaande ſynderlige Fuglemaffer. Hvo der, 
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erholdt een af diſſe kunde paatage fig viſſe Fugles Skik—⸗ 
kelſe og erholdt Kraft til af flyve, Fra hende vil man udle⸗ 
de Navnet Fredag 

… Friaul (ital. Friuli, franfé Frioul, Lat. Forum Ius 
lium) var fortum en Provinds i det nordlige Stalien, ſom 
grændfede mod More fil Kærnthen, ;mod-$, til den veneti— 
anffe Havbugt, mod i/ften fil GrevTabet Goͤrz og Havbug⸗ 
ten ved Trieſt og mod Y til Tarviſer-Mark, Feltrino og 
Belunefe. Denne Provinds er meget frugtbar paa Viin 
og Frugter, der udføres og Silke og Jern. Den har en 
bred Canal, ſom Venetianerne have anlagt til Behov fer 
ZFæftningen Palmanova og paa hvilken tre Skibe funne fas 
re ved Siden af hverandre. Den havde tilforn en Hertug. 
Siden erholdt Oſterrig det Mefte deraf. I Freden til Als 
tenburg blev den overladt Frankerig og lagt til de illyris 
ffe Provindſer, men Oſterrig fif den tilbage 1814, Mars 
ſchal Duroc havde Titel af Hertug af Friaul. 

Friction, Gnidning, fremkommer, naar fo Les 
gemer bevæges imod hinanden. Dener af ſtorſte Vigtige 
Ded for Mechaniken. Jo glattere Fladerne ere, d=fto rin— 
gere er (under iøvrigt lige Omſtendigheder) Frictionen, 
men aldrig er den aldeles ingen. 

Fribytter erenSøergver, ber overalt gaaer ud 
paa Bytte og forandrer fir Flag- efter Omſtæendighederne. 
En Fribytter er dexved førfkjellig fra en Kaper, at denne 
er befuldmægtiget ved en Autoriſation af fin Regiering, 
Kaperbrevet, og øver fun Fiendtligheder mod de Nationer, 
med hvilke hans egen er i Krig, Han behandles ders 
for ſom Militair, Fribytteren derimod ſom en Røver, 
(See Corſarer.) 

Fribreve (Licenfer) ſtylde deres Opkomſt bet bo— 
napartiſke Continentalſyſtem. Da dette ved Decreterne t 
Berlin og Mailand og Englands derimod udſtedede Gehei— 
meraadsforordninger erholdt en ſaadan Udjtræfning, at al 
Soehandel derved ſyntes af maatte ophøre, førte Uleilig— 
heden af Handelens Spærring til den Nodhjelp med enkel— 
te tilladte Undtagelſer fra de almindelige Regler af gjore 
den ſtedſe tiltagende Nød taaleligere. Saaledes begynds 
te England førff i Nov. 1808 uagtet Navigationsactens Be⸗ 
ſtemmelſer, at uddele Licenfer, der gjaldt for et Aar til 
alle Nationers Skibe uden franfée, paa ben Betingelfe at 

de fÉulde indføre Korn i England. Diſſe Licenfer erklære— 
des dog ved Si:utningen af det følgende Aar ophævede og 
iftedet for den før paabudne Indførfel af Korn, blev det 
nu paalagt de Skibe, der erholdt flige Licenfer, af udføre 
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engelife Fabrik: og Kelonialvarer. Ogſaa Frankerig bes 
vegedes fil at efterligne Englands Exempel og begyndte 
ligeledes at uddele Licenſer. Betingelferne for dem ſaa— 
velfom Tiden, de funde gjelde, afverlede hyppigt efter 
Dmftændigbederne, Snart tilbød man falſte Papirer til- 
ligemed Licenſerne: ved en Geheimeraadsforordning af 
den Dec. 1810 tilbød England endog de Stibe (undtagen 
franſte) Licenſe, der alerede vare forfynede med franffe 

Fribreve under den eneſte Betingelſe at udføre en Zredie= 
deel af deres Ladning i engelſte Varer, hvorimod de turde 
indføre Itgefaa-mange fraänſte. Ligeſom England i-Førfis 
ningen havde Korns Inudførfel til Hovedhenſigt, ſaaledes 
var Frankerig fornemmelig betenkt paa art ſtaffe fig Mari— 
nensdvendigheder, kjendt diſſe heller ikke bleve en udeluk—⸗ 
kende Betingelſe for Uddelelſen af franſte Licenſer, Ud—⸗ 

forelſen af franſke Varer og Muliggiørelfen af Colontals 
" varers Indførelje paa amertkanſte Site blev flere Gange - 

en Sovedhenfigt med de franſke Licenfer, Nusland uddeels 

feentelig i Begyndelſen af Aaret 1811 Licenſer til Handel 
med England, ligeſom Sverrig det følgende Aar. Detie 
Uvæfen ophørte ved Napoleons Fald. 

Fricorps, enaf flere Compagnier, Batallioner 
eller Regimenter beftaaende Afdeling af frivilige, men et 
under ſtreng Krigstugt fiaaende Zropper, Slige Friecorps 
ere ofte oprettede fornemmelig, naar en Stat fommer i 
Fare ved en Fiendes Nermelſe. Diſſe Fricorps have et 
ſjelden giort betydelig Tjeneſte, ſom Studentercorpfet i 
Kjøbenhavn under Frederik den tredie, det luͤtzowſte i den 
fidfte Krig i Tydſtland mod Frankerig 2c. 

Friedland, en lile Bye i Oſtpreuſſen, er bleven 
-berømt i det 19de Aarhundreds Hiftorie ved det Slag, ſom 
bragte Freden i Zilfit tilveje. Det var Reſultatet af de 
fidfte 14ten. Dage i Krigen.  Fægtningerne ved Spanden 
og Lomitten og Altkirchen den zte Juni, Fogtningen ved 
Deppen 6te Juni, i hvilke endnu Ruſſerne havde. mere For? 
deel end Tab, Affairen ved Glattau den 3de Juni, hvori 

—Ruſſerne bleve trængte af deres Poſitioner foran Gutſtadt 
og den endnu alvorligere Zræfning ved Heilsberg 10de Jus 
ni, hvor den franſte Keiſer felv commanderede mod den 
rusſiſte General Benningfen, kunne betragtes tilfammen 
ſom Indledning til Slaget ved Friedland. Alerede den 
1ife Juni tilbød Napoleon Ruſſerne et afgjørende Slag 3 
men diſſe holdt dem rolige inden deres Forſkandsninger, 
men forlode diſſe om Aftenen og trak fig tilbage til den 
højre Bred af Alle. hvis venfire Bred de tilligemed deres 
Leier, Magafiner og Saarede overlode Fienden. Neſte 
Dag rykkede den franſke Armee frem i Slagtorden og af— 
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ſtar ved et driſtigt Mansver af Marſchal Davouſt Ruſſer⸗ 
ne fra Eylau, medens en lignende Operation fandt Sted 
imellem den hoire rusſiſke Fløi og Konigsberg. Om Afte— 
nen var Napoleons Hovedqparteer i Eylau. — Den 13de tids 
ligt lykkedes det Murat, underftøttet afiDavouft at iſolere 
det preusſiſte Corps under Leſtocq, hvilket bherved gandſte 
kom ud af Communication med Ruſſerne. Diſſe fortfatte 
deres Tilbagetog langs den venſtre Bred af Alle til. Schlip⸗ 
penbeil, efterat te allerede havde forladt Bartenſtein og 
retirerede forbi Friedland, hvorhen Napoleon nu felv mars 
ſcherede med fine Garder, det ferſte Armeecorps og de under 

” Ren, Lannes og Mortier. Deboucheerne ved Friedland 
beholdtes af Divifionerne Nanſouty og, Grouchy uagtet en 
Cavalleriefegtning med dei Staden felv ankomne Ruſſer. 
Derimod havde Rufferne fendt en Cavalleriediviſion til en 

ſterk Recognifering mod Koͤnigsberg eller rettere til Beſtyt⸗ 
telſe af Hovedquarteret i Friedland paa den venſtre Allee 
Bred. Et Angreb paa diſſe Tropper begyndte den følgene 
de Dagé (13 Juni 1807) vigtige Begivenheder tidlig mel - 
lem Kl. 2 og 3. Dette Angreb blev vel afſlaget, men, da 
de Franſtke ſtedfe opiiillede fig tettere mellem Landsbyerne 
Heinrichsdorf, Poſthenen og Sortlaker Sfoven, faa blev 
Kanon- og Tirailleurilden temmelig levende, Fægtnins 
gens Tiltagen foranledigede General Benningſen at ſende 
faavel den keiſerlige Gardes Infanterie ſom flere efter kom⸗ 
mende Diviſioner til Alles venftre Bred, hvilte den ſtorſte 
Deel af den rusſiſke Armee fulgte til efter KI. 5. Af diffe 
SBevægelfer maatte de Franſte drage den Glutning, at 
Benningfen herved vilde bane fig Veien til Koͤnigsberg 3 
men Oienvidner (Piotho i hang Dagbog over Krigen 1806 
og 1307, Berl. 1811) ere af den Mening at den rusſiſke 
General gandfe imod ſin Villie blev indviflet i denne 
Fægining, der havde Slaget til Følge, da han vel intet 
videre havde fil Henfigt end at. flane Marſchal Lannes's 
Corps, beholde fin Pofition og derpaa trætte fig tilbage 
til Flodens højere Bred. Den franffe-Armees fredfe tilta⸗ 
gende Styrke og de gjenfidige Pofitioner overbevifte endelig 
General, Benningfen af Slagets uundgaaelige Hieblik 
var kommet. Han ftillede derfor fin Armee i Slagtorden: 
den dannede en Bue feran Staden Friedland og ſtottede 
begge Fløiene mod Ale, paa en for det mefte jevn Grund 3 
Muͤhlenfließ deelte den to ulige Dele, Den højre Flsi 
ſtod ved Domerauerſkoven, ben venſtre rakte fra Muͤhlen⸗ 
fließ, fordi Sortlacker Skoven indtil Alle ved det Punkt, 
hvor Eylaus, Bartenſteins og Schlippenbeils Landeveie 
forene fig; den nærliggende Skov ſtjulte den franffe Ar⸗ 
mees Bevægelfer. Denne angives fra 70 til 30000 Mand, 
Ruſſernes til 61000. Cavalleriet paa den højre rusſiſte 

løj commanderede Generallieutenant Uwarow og Fyrſt 

i 
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Gallizin, den højre Fløt af Infanteriet Fyrſt Gotſchakowz 
den venfire Fløi af Infanteriet anførte Fyrſt Bagrathion, 
den venfire Flois Cavallerie Generallieutenant Kollogrtis 
bom, Med den dem egen Kulde ſtode Ruſſerne ligeoverfor 
Fienden i'tort Kancnftudsvidde og rykkede nogle Gange 
frem under den heftigſte Fid ifær ved Posthenen; de ruffi> 
ſte Jegere trærgte idet mindſte fire Gange frem indtil 

Sortlacker-Skoven, men bleve ſtedſe tilbagefaftede ;: ten 
brændende Landsbye Sortlack maatte endelig opgives. ” 
Begge Floies Cavallerie fægtede ei uheldigt mod de Frans 
fie, dog uden noget Afgisrende. Meeſt ffadede de i Sko— 
ven opererende Sværme af franſte Zirailleurs lufferne, 
Saaledes forlob Morgenen og Middagen uden noget Res 
fultat, men Zabet af Mennejfer var ſtort. Dagen heldede 
alerede mod fin Ende og en Hemmelighed fyntes af hvile 
over dens fidfte Timer, Denne udviklede fig da efter KI. 
6 den i Skoven imidlertid formerede franffe Armee ved 20 
frygtelige Kanonffud erholdt Signal: fil Angreb t Maſſe. 
Den beſtod af Marſchallerne Lannes's , Neys, Mortiers 
og Victors Corps og af de keiſerlige Garder. Under en ødes 
læggende Kanonild rykkede diſſe Maffer imod den rusſiſte 
Armee, trængte igjennem Skoven og trykkede den venftre 
fiendtlige Fløi mellem Ale og Muͤhlenfließ til Friedland , 
medens den hoire rusfilfe Floi var heldig mod Marſchal 
Lannes. Men den venfire Flois Uheld nødte og den hoire 
til Tilbagetog mod Friedland. „Men nu, faa fortæller 
et Hienvidne, aabnede fig en græffelig Scene. Endeel af 
det rusfiffe Infanterie nærmede fig den brendende Forſtad, 
gjennem hvilken Ruſſerne fulde fortfætte deres Tilbagetog 
og fandt den beſat af fiendtlige Tropper. Hvo formaager 
at ſtildre de følgende Hieblikke, de tappre Ruſſers Fortvivs 
Telfe og Raſerie, deres frygtelige Angreb — det kunde ei 
være frygteligere —, deres Fremrykken igjennem den bræns 
dende Bye imod Kugleregnen, fom Fienden udgjød over 
dem og fom, berøvede de flefte Livet. Men Fienden 
(de Franſke) maatte affted af Staden og Forftaden ud i 
det Frie og derhen forfulgte de af Hevn opflammede Ruſſer 
dem, Alerede ftege Luerne af Staden høit og Broerne 
ſank, og endnu fom forfulgte Tropper for at fætte over til 
den anden Bred; Cavallerie og Infanterie ſtyrtede fig ens 
delig i Floden forfulgt af den fiendtlige Jid og ſogte og 
fandt faaledes Redning eller Død. Et frygteligt Optrin 
maatte en”e denne Nationernes lange og fore Strid, vær: 
digt de udftandne Farer, Anſtrengelſer og mange Ofres 
den Overvundne maatte endnu i enfelte Hieblikke blodig 
hevne ſig og ved før ufeete Bedrifter aftvinge Fiendens Ag— 
telfe og Beundring; Fienden maatte forbaufes over ſin 
kjekke Modſtanders Tapperhed og glemme Forfølgelfen,”” — 
Slaget var tabt for Ruſſerne. De havde efter -franfée 
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Beretninger miftet 17300 Døde og Fangne; efter rusſiſk 
Angivelſe beløb Tallet til 10000 Mand, efter et Pievidnes 
Beretning 6 til 8000 døde og 12000 Blefferede. Blandt 
de Døde vare Generalmajorerne Maſowſky og Guchin 15 
blefjerede vare Genexallieutenanterne Eſſen 1, Steinheil, 
Suchin 2 og Markow 1. De Franſte angave deres Fab til 
5oc Døde og 3000 Saarede, blandt de ſorſte Artillerieo— 
berfien Degfourneaur og blandt de ſidſte Generalerne az 
tour Maubourg, Drouet, Cohorn, Bruhogden ſachſiſte 
Generalmajor Obſchelwitz. Indtagelſen af Koͤnigsberg 
den 16de Juni var den nermeſte Felge. Ruſſerne trat fig 
beſtandig tilbage langs den haire Bred af Alle til deres eg= 
ne Grendſer; de Franſte rykked raſt efter imod Niemen. 
Den 19de drog Napoleon ind i Tilſit, hidtil det rusſiſt-kei— 
ſerlige Hovedgvarteer 3 alerede Dagen iforveien havde 
Storhertugen af Berg, ſom commanderede Forpoſtkjeden 
ved Bredderne af Niemen ved Fyrſt Bagrathion erholdt 
Forſlag oem en Vaabenſtilſtand. Ekfter tre Dage blev dens 
ne fluttet (21de Juni); den 25de paafulgte Vaabenſtilſtand 
med Preuijen. De mærkværdige Sammenkomſter den 21de 
og 26de Juni og den dobbelte Fred i Tilſit (7de og ode 
Juli) vare de mærfeligfte Reſultater af den 14de Jus 
ni 1807. 

Friedrich C. D.) fra Greifswalde, født 1776 , 
en Son af en Sabeſyder, begyndte ſine Studier forſt ſom 
Landſkabsmaler ved Akademſet i Kjøbenhavn, men gif der— 
paa 1795 fil Dresden, hvor han endnu opholder fige Uden 
nogen anden Kunſtners Veiledning har han gandſte dannet 
fig felv ved Naturens Hielp. For at berige fig med nye 
Ideer og indrette fine Studier efter Naturen foretog han 
jig fra Tid til anden Reifer til fit Øjem, til Øen Ruͤgen, 
igjennem Bøhmen til Wien, paa Harz⸗ og Kiempebjerge⸗ 
ne. Italien har han altrig beføgt, og alle hans Arbeider 
bære og. Præger af en nordiſt Characteer. Tidligere ind— 
ſtrenkede denne Kunſtner fig næften gandſte til Arbeider i 
Sepia, fom han forftaaer af behandle meget næt og blødt, 
dog tjllige kraftigt ſaa han deri overtreffes af faa nyere 
Kunſtnere. Alevrede i Aaret 1803 beundrede man flere ſli⸗ 
ge Tegninger ved Kunſtudſtillingerne i Dresden, det var 
meeſt Udfigter af Ruͤgen , de pommerſte SKribtbjerge 
2c., ſom Kunſtneren paa mangehaande Maader havde 
idealiferet. Det meeſt udeelte Bifald erholdt 1806 en Uds 
figt af Arcona paa Ruͤgen i Maaneffin efter en Storm. 
Den er bleven mere betjendt ved et Kobberſtik i Aqua Tin⸗ 
ta, der deg uagtet fit Kunſtverd, fun ſvagt vifer Origina— 
len. Førft ſiden fremtraadde han med Oliemalerier, hvil: 
keſtedſe have tiltaget i Fuldkommenhed ved den ualmindelis 

ge Flid og den varme Iver, hvormed han arbeider og føræs 
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ber af uddanne fit Talent. Blandt hang Oliemalerier uds 
mærke fig: et ſtort Vinterlandſftab, en Kirkegaard med 
Ruinerne af et gothiſt Capel mellem Egetræer, hvilket 
Malerie bevirkede hans Optagelſe fom Medlem af Berlins 
Videnſkabers Akademie; videre et Altermalerie for Kirken 
i Totſchen, der viſer os et paa Spidſen af en Klippe ſtaa— 
ende Kors, bag hvilfen Solen fraaer opz et mindre Males 
rie foreftillende en faaged Vintermorgen og en forvildet 
Vandrer bedende for et Grufifir; videre Udſigten fra en 
Have tilenyndig med hoieBjergeomgivet Cunzog en Udſigt 
over Kjempebjergenes Biergkſede. Mangfoldighed i Ops 
findelfen, dyb Følelfe, Studium af Naturen , Simpelhed 
og Eenhed i. Fremfiilingen, en for det mefte mørt ofte 
melancholſt Characteer, fjern fra al Efterlignelſe og 
fuld af Originalitet, yttrer fig meer eller mindre i hans 
Landffaber, Friedriehs fleſte Arbeider have og en ſymbo— 
liſt-myſtiſt religiøs Betydning, — Herved hæver denne 
Kunfiner fig til Repreſentant for et gandſte nyt af ham 
ſelv grundet eller i det mindfte uddannet Slags Landſtabs⸗ 
malerie. 

Frigga, oprindeligen maaſkee Symbol for Jorden 
og den ſamme ſom Hertha, efter den ffandinaviffe Mys 
thologie en, Datter af Fiorgyer, fom og er et Navn for 
Jorden. Hun var Gudedronningen, Odins Gemalinde og 
Moder til Aſerne, Baldur,” Bragur, Hermode, og Tyr. 
Alle Menneſkers Skjebne ev hende bekjendt; men hun aga⸗ 
benbarer ingen den, omendſtjondt hun forud veed den, 
Hun deler med Odin Underthronen Hlidſtjelf, hvorfra man 
kan ſee vver alle Lande. Gudindernes Forſamlinger holder 
hun i Vingolf, ef meget ſtjent Pallass, hvori engang alle 
gode Menneſkers Sjele ſkulle boe hos Alfader. Hendes 
egen Bolig heder Fonſal. Hendes Tjenerinde er Fulla og 
hendes Sendebud Gea. 

Frigivne kaldtes hos Grekerne og Romerne de 
af deres Herrer i Frihed fatte Slaver. En romerſt Frigi— 
pen bar til Tegn paa fin Frihed én Hue eller Hat, antog 
fin Herres Navn og erholdt af denne i Foræring et hvidt 

” Klæde og en Ring, Cfter'en Forordning af Servius Tulli— 
us fif han vel tilligemed” Friheden ogſaa Borgerret, men 
hørte til Plebeierne og unde aldrig erholde noget Heders⸗ 
embede. Den Frigivne blev ſtedſe i et viſt Pietetsforhold 
til fin forrige Herre. De ſtyldte hinanden gjenſidig Hjelp 
og Underftøttelfe, Da de Frigivnes Antal i den ſenere 
Tid tog overordentligt til og de ved tilranet Magt og 
Rigdomme' bleve farlige felv for de fvage Keiſere udkom 

Zorordninger for at indffrænte dem, Saaledes maatte 
- tet Teſtamente af 20000 Slaver ei over 100 fættes i Fri» 
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hed. Foruden denne Frigivelfe af en Slave per teſtamen- 
tum, gaves der endnu tø andre føitidelige Maader per 
Censum øg per Vindictam. Den forſte beftod deti, at Her: 
ren lod fin Slave indſtrive i Cenſorens Borgerliſte. Fra 
Luſtrationsdagen blev nu Slaven anfeet for en. romerſt 
Borger. Den fidfte Maade var den hoitideligſte. Herren 
førte Slaven ved Haanden til Prætoren eller Gonfulen og 
Tagde: Jeg vil af denne Mand ſtal være fri' efter romerfE 
Ret og Sedvane.“ Gav Prætoren fin Tilladelſe, faa flog 
han meden Stav paa Slavens Hoved-og ſagde: „Jes er— 
klarer denne Mand for frie efter Romernes Sedvane.“ 
Derpaa dreiede Lictoren eller Herren den, ſom ſtulde frigi⸗ 
ves, omkring ien Kreds, gav ham et Strøg pan Kinden 
og lod ham gaae med de Ord, at han kunde forføie fig, 
hvorhen han vilde, —QVWar denne Ceremonie endt indførte 
Skriveren den hele Forhandling i Prætorens Protokol, og 
Slaven hentede fin Hat i Gudinden Feronias Tempel 
ſom Tegn paa fin Fried, 

Frihavn eren fri eler med forſtjellige Rettighe⸗ 
der forfynet Havn, Hvor alle Nationers Skibe £unne- løbe 
ind og handle frit og uden Told. 

Frihed er pofitivt udtrykt det ſamme ſom man 
med et negativt Falder Mafhængighet. Saa mange Slags 
Uafhængighed der gives, faa mange Slags Frihed gives der 
ogſaa. Fræet er afhængigt af Jordbunden, Hvori det er 
voret, og hvoraf det faaer fin Nering; det nedſynker naar 
Grunden falder uden Redning i Afgrunden, Fuglen er 
uafhængig af Træet, hvorpaa den fidder og Jordbunden, 
hvori Trget vorer; frie fvinger den fig i Luften naar Træee 
og Grund ſynke under den, Man feer at Frihed paa dette 
Sted blot betyder Cvne til vilfaarlig Bevægelfe, hvorved 
Dyreriget adffiller fig fra Planteverdenen i bet Hele, 
Denne Frihed har det fornuftige Menneſte tilfælleds med 
de ufornuftige Dyr, Den maa altſaa kaldes dyriſtk eler 
animalifÉ Frihed. Denne Frihed er aabenbar meget ind= 
Gfrænfet. Thi hvor meget ogſaa Dyret er iftand til at 
bevæge fig, er det dog indſtronket til Jorden overhovedet. 
Denne Frihed fan desuden mere eller mindre indffrænfes 
ja endog ophæves ved tilfældige Omſtendigheder det ſyge, 
fængflede, lænfebundne Menneſte befinder fig her i ſamme 
Tilfelde fom ethvert andet Dyrien lignende Forfatning. 
Men der gives og en Frihed fom det fornuftige Menneſte 
tillægaer fig fremfor def blotte Dyr. Denne kunde man 
Paldeden menneflelige eller humane. Denne 
ev igjen dobbelt, en indvortes, der filfommer Menneſtet bes 
tragtet i og for fig felv ogen udvortes, der tilfommer det 
betragtet i -Forhold til andre Menneſter. Med Henſyn 
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til Handlen heder hiin den fædelige eller moralffe Frihed , 
denne den retlige eller juridiſte, af hvilten, den borgerlige 
eler politiffe fun er en Modification, Den fædelige Fris 
hed (Villiens Frihed) er nemlig den Evne at beſtemme fig 
felv, uafhængig af den fandfelige Drifts Fordringer, efter 
Fornuftens hoiere Fordringer, Det har fra de ældfig Tider 
været ef omtviſtet Punkt, om der tilkommer Menneſtet en 
flig Cvne af abfolut Selvbeſtemmelſe eller si Meyn, naar 
man betænter, at al fædelig Bedemmelſe af demennefkelige 
Handlinger og derhos al Tilregnetfe og &Siengjelbelfe maata 
te faldebort, naar Menneſket ei vdr frit, af desuden en 
vig indvortes Følelfe figer ethvert ei forud indtaget Menne— 
ffe, at def fan modſtage alle Friſtelſer fil det Onde og op— 
fylde fin Pligt, naar det alvorligt vil, af endelig Samvits 
tigheden med ubøiclig Strenghed undertiden brager felv 
den meeſt bærdede Forbryder til Regnfteb for hans onde 
Handlinger :"faa tør vel de have Ret, fam paaftaae , det 
er practiſt nødvendigt for Menneffet at antage fin Frihed, 
omendſtjondt det ei fan indſee eller begribe Muligheden af 
en [aa ophoiet Evne hos et Væfen, der tillige er Naturnøds 
vendigheden underkaſtet. Men den retlige Frihed er Metz 
tighed til af gjøre een af Andres Vilkaarighed uafhængig 
Brug af fine egne Sræfter i fine Handlinger med andres 
Da Menneffet meget naturligt ftedfe ftræver efter at udvide 
fin Virkekreds, faa vil han overladt til fig felv viſt nok 
fordre denne Frihed for fig af Andre, men fun tilftaae den, 
faavidt han behøver det, For at altſaa den retlige Fris 
hed fan tilfalde aile i muligfte Omfang og "overhovedet 
Ideen om Ret vealiferes i Sandfeverdenen, fordrer Fors 
nuften en Forening af Menneffene, hvori den fælleds Bills 
lie i Form af Love og-den fællede Kraft i Form af et Overs 
hoved fræder iftedet for Privatvillie og Privatkraft. En 
faadan Forening kaldes et borgerligt Selffab eller en Stat 
(græje Polis). Derfor faldes den. retlige Frihed en bor— 

gerlig eller politiſt Fred, for ſaavidt fom den i Staten lov⸗ 
mesſig erfjendes og haandthæves. Mange ſtjelne imide 
lertid den politiſte Frihed fra den borgerlige derved, at 
de henføre hiin paa den hele Stat, for faavidt den deels 

» er afhængig af andre Stater, deels ingen arvelig Beher⸗ 
fer har, men regjeres fom en ſaakaldet Friſtat af valgte 
Perſoner: denne derimod paa de enkelte Borgere, fer ſaa⸗ 

vidt deres gjenfidige Forhold er. faaledes beſtemte, at der 
ingen fødte Herrer eller Tjenere gives iblandt. dem, Det» 
te ſidſte Slags Fribeder det fom betegnes véd det i den 
franſte Revolution faa berømt, ja næften berygtet blevne 
Udtryk Frihed og Lighed. Man fordrede nemlig, at Enhver 
i Staten født, fulde. betragtes ſom deelagtig i famme 
Retigheder fom andre Medlemmer i Staten; Talen var 
altſaa egentlig ikke om Ophævelfe af al borgerlig Subor⸗ 
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dination eller Ulighed i enkelte Rettigheder (ſom Ciens 
boms: eller Formuestilſtand) efter den vrange Fortollning 
man ofte gav derte Udtryk, men fun om Ophævelfe af -alt 
Slags Slaverie, Livegenſkab, Vornedſtkab og den ene Bor— 
gers priveligerde Herredomme over den anden De aamle 
Politiker kaldte denne Borgernes Frihed og Lighed Iſono— 
mie, Lighed for Lovene, og betragtede den med Rette ſom 
Grundvolden i enhver velindrettet Stat. : 

Frihed i birfelig Forftand (Kirkefris 
hed) finder allevegne Sted, hvor Staten tillader den offent- 
lige Ovelſe af forffjellige Religioner ved Siden af hveran— 
dre. I Stater, fom iagttage den offentlige Gudstjeneſte 
og Udovelſen af Kirkeſtikkene Tun i en beſtemt Religions— 
Form og ei taale flere, findesei denne Frihed. Ei at tils 
ftaae den var længe de Fyrfters og Lovgiveres Maxime, fom 
anvendte et beſtemt Troesſyſtems bindende Kraft til Stats⸗ 
henfigter, Og deri handlede de ganſte Conſequent. Thi 
hvad enten Statsforfatningen var theokratiſt fom den mos 
ſaiſke, eler den høiefte 2-iftlige Magt forenede fig med den 
høiefte borgerlige i en Perſon fom i Thibet, eller Monarkiet 
har bygget fin Throne paa Nationens herſtende Troe, paa 
en vis Religions Hellighed og -Megjeringsmaaden er inds 
flættet i Troens Synsmaader og Former fom . forhen i 
Spanien og Portugal, hvor Catholicismen er bleven als 
deles national; vil Folkereligionens Eenhed være nodven— 
dig til dens Opretholdelſe, faa længe det fÉal blive ved 
den gamle Forfatning og for at enhver Misfornøielfe kan 
undgaaes ogfaa ved Folkets førfte Culturtrin, og enhver 
Lærdom eller Religionsſkik, ſom afviger fra den antagne, 
maae undertrykkes. Hiſtorien giver paafaldende og ofte 
ſtrekkelige Beviſer paa den Strenghed og Conſequents, 
hvormed denne Maxime er.bragt i Anvendelſe. Uden at 
tale om Orientalernes Fanatismus, behsver man blot at 
erindre fig Middelalderens Zødeforfølgelfer, Ludvig 14des 
Dragonader, Inquiſition og Auto da feer, Diſſe Intole- 
ranfens gamle Statsmaximer maatte ſtedſe tabe mere af 
deres Kraft og Betydning, jo mere paa den ene Side Fole 
kene kom i Berørelfe med hverandte ved Handelen og læres 
te at tænke lyſere, eg Fyrſterne og deres Raadgivere paa 
Den anden Side indſage at Underſaatternes Vel og Statens 
rette Maal ei blev opnaaef ved eenſidig Rettroenhed, et 
ved en fornuftſtridig og al frie Virkſomhed dræbende Sams 
vittighedsſtvang, men fnareze ved denne Virkſomheds Ops 
muntring og Underſtottelſe. Opmuntrende Beviſer hers 
paa gave England, Holland og te tydſte Stater, der tilſto— 
De enhver Religion frie Udsvelſe, og derved tiltoge ſaavel 
i Befolkning, ſom i Velſtand og Dannelſe, medens Spani—⸗ 
en, Frankerig og nogle tydſte Stater fom; Salzburg og 

= 
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Pfalz lode deres flittigſte Underſaatter dræbe eller udvan=- 
dre» Man overbeviſte fig omat enhver Religion, hvad den 
ellers og lærte, naar den fun bød Agtelſe mod de borgerlige 
&uveog Lydighed imod Øvrigheden,. kunde beſtage med 
Statens Henſigt, og man kunde ved den forandrede Zidss 
aand ligefaalidet hindre andre Rekigioners Opſpiren ved 
Siden af den herſtende ſom finde dem farliae. Rusand 
har, uagtet det erkjender den græfte Kirke for den herſten⸗ 
be, alerede fra det 16de Aarhundred tilffaaet Armenierne, 
fra Begyndelſen af det 17de de Reformeerte og Lutheraners 
ne, fra. 1683 Catholikerne og fra Catharina den 2dens 
Tid alle Religioner frie Ovelſe. Fem chriſtelige Religis 
onspartier og Jøderne holde deres Gudstieneſte i nie fors 
ſtjellige Sprog i Petersburg, J Georgien, Taurien og 
paa. flere Steder have Muhamedanerne Moſcheer. Ogſaa 
Polen bekjendte fig efter fin Gjenoprettelfe til. de franfÉe 
Toleranſe Grundfætninger. I Ungarn nyde Græterne fra 
Slutningen af det 17de Aarhundred og Proteſtanterne ale— 
rede fra Reformationen lige, ſtjondt ofte krenkede Rettig— 
heder med Eatholikerne; Socinianer og Joder have i det 
mindſte frie Religionssvelſe. J Tydſtland har den weſt⸗ 
phalffe Fred ſikkret Proteſtanterne frie Religionsøvelfe 
ide catholffe- Lande og Catholikerne i de proteſtantiſte. 
De tydſte Keiſere antoge velset denne Grundfætning for des 
res Arveſtater, dog gav Keiſer Joſeph aden 1781 Proteftans 
ternefuldfommen Religionsfrihed. I Vreufen og de øve 
rige tydſte Stater haveden occidentalſte Chriſtenheds tre 
Sovedconfeffioner- fra Rhinforbundets Opkomſt ei allene 
denne Frihed,, men og fuldkommen lige borgerlige Rettigs 
heder, faa at Proteſtanter i cathølffe Lande og Catholi— 
fer i proteſtantiſte kunne erholde alleflags Civilembeder 
hvilken Religion og er den herſtende. Derhos kunne og 
Græferne, hvor: de opholde fig for deres Handels Skyld, 
holde Gudstjenefte paa deres Viis og intet med Chriftens 
dommens Hovedlerdomme overeensſtemmende Religions— 
partie er udelukket fra almindelig Toleranſe. J Sachſen 
blev under det rusfiffe Gouvernement 1814 det græffe Reli— 
gionspartie i borgerlige Rettigheder fat ved Siden af de 
øvrige, Sverrig ſom blandt alle enuropæijte Stater holder 
ftrængeft over den evangeliſt lutherſte Lære,-har vet en 
Rigsdagsbeſlutning af 1779 ligeledes bevilget almindelig - 
Zoleranfe. Danmar havde i Forveien gjort det famme. 
J England drev Wilhelm 3die” Toleranfeacten igjennem 
for de protefta ntijfe Nonconformiſter i alle tre Riger ; de 
derfra udelukkede Catholiker have førft 1778 erholdt frie 
Religionssvelſe; om fuldkommen Lighed med Proteſtan— 
terne i borgerlige Rettigheder firide de endnu. Holland 
tilſtod Chriſtne og Søder af alle ——— Religions⸗ 

t 
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øvelje faa længe det var en Friftat, men forſt ved Conſt itu⸗ 
fionen af 1301 have de faaet lige borgerlige Rettigheder 
med den herffende reformeerte Kirke. I Schweig gjaldt 

… før 1793 fun den helvetijé reformeerte Confeſſion og Cathos 
licismen, men den af det franſke Directorium i dette Aar 
paatvungne Gonftitution gav og alle øvrige Øriftslige 
Confesſioner frie Religionssvelſe, hvilken bekreftedes ved 
de følgende Conſtitutioner. Jsderne nyde denne Rettige 
hed under mange Indſtræenkelſer fun i Argau. J Franke—⸗ 
rig fom det efter de haardeſte Forfslgelſer førft, 1738 til 
forvmæsfig Toleranſe for alle chriſtne Religtonspartier; dog 
aldeles ikke til offentlig frie Religionssvelſe og endnu mins 
bre fil lige borgerlige Rettigheder. — Men, da Revolu— 
tionen ei alene ophebede al Religionstbang, men endog al 
chriſtelig Religionsøvelfe blev det den førfte Conſul Bona⸗ 
parte let, ved den chriſtelige Religions Gjenindførelfe og 
Concordatet 1801 at filtre alle i Frankerig levende Religis 
ons partier lige borgerlige Rettigheder og Friheder. Ogſaa 
Tom Keifer vedblev han af politiſte Grunde at Holde over 
almindelig Toleranſe og hans mægtige Indflydelfe virkede 
ogfaa i denne. Henſeende paa Italien og den pyrenæifke 
Halvøe, faavidtden var befat af franffe Tropper, - Ham 
ſtylde og Joderne, der dog forhen ved deres Penge og des 
tes Vigtighed for Handelen havde vidft at ſtaffe fig mere 
eller mindre frie Religionsøvelfe i Europas flefte Stater 
undtagen Spanien og Portugal, at denne Rettighed fiks 
fredes dem; tillige erholdt dei der franſte Rige og i ad— 
ſtillige af Rhinforbundsſtaterne, den dem næften i 18 hun⸗ 
drede Aar berøvede Beſiddelſe af Borgerretten. Siden 
Napoleons Fald 'hat man iadſtillige Lande gjort ſtærke 
Skridt tilbage; Jeſuiterordenen er igjen oprettet. og In— 
quiſitionen traadt i fine gamle Rettigheder; felv i det 
ſydlige Frankerig have Proteſtanterne maattet lide meget 
af Catholiterne, Ved Erobringen af det greſte Keiſerdom 
tilſtode Tyrkerne de'grætke Chriſtne for at være viſſe pad 
deres Lydighed frie Religionssvelſe; andre chriſtelige Cons 
fesfioner have og under deres Geſandters Beſtyttelſe øg 
viſſe Indſktrenkelſer ſamme Rettighed. Jovrigt herſter 
det gamle Intoleranfeprincip i alle aſiatiſte og afrikanſte 
Stater, der bekjende fig til den muhamedanſke, lamaiſtke 
og forſkjellige hedenſte Meligioner 5. fun China og Søeftge 
derne overhovedet taale for Handelens Skyld fremmede 
Religionsbekjendere og deres Gudstjeneſte. Europeernes 
Colonier frembyde den beſynderligſte Blanding af allez 
flags Religioner 3 Moderlandets Religion har vel ftedfe 
Fortrinnet, dog taales Thriſtne, Muhamedaner, Jøder og 
Hedninger af ethvert Slags, naar deres Religion ei liges 
frem ſtrider imod borgerlig Orden, og beſtyttes i deres 
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Gudstjeneſte. Kun Portugiſerne og Spanierne i Amerika 
hvide ſtrengt over den catholſte Kirkes Eneherredomme. 

Fribedstræet var under den franſke Revolu— 
tion Zegnet paa den bundne Frihed. Jacobinerne opfandt 
Dette Symbol i den Peridde, da de begyndre at blive meg— 

-Tige og plantede for af give Folket et Skueſpil det førfte 
Frihedstree i Paris. GF flere af Frankerigs Stader efters 
Lignedejman denne Hsitidelighed og det blev herſtende Skik, 
af de franſke Here ved deres Indmarſchi fremmede Sræs 
Der gjorde bet famme, JBegyndelſen plantede man alles 
tider Popler, men, da det franffe Navn paa dette. Fræe 
(peuplier) gav Anledning til letſindige Spotterier , faa 
valgte man fiden Ege eller Fyrre til Frihedstræer, Et ans 
det, dengang ligefaa berømt Sindsillede var den røbe Fris 
hedshue, ſom man'fra April 1792 bevyndtte at være til 
Erindring om de til Galeierne fordømte, men ſiden fris 
Ejendte Soldater af Regimentet Chateauvieur.. Setv ved 
offentlige Forſamlinger vifte manage af Medlemmerne fig i 
Denne Pynt 3 og man fandt Behag i denne Mode indtil 
den almægtige Maire Pethion tilklendegav tir Mishag mod 
ben, : A 

Friherre (Baron) oprindeligen en, Adelsmand, 
Der intet Lehnsgods beſad, følgelig ei var forpligtet til 
nogen Lehnstjeneſte; fornemmeiig kaldtes de ſtore Gods> 
eiere ſaaledes, der ei vare forvligtede til nogen Lehnsfor— 
pligtelſe eller Hoftjenefte. De erholdt over deres ſtore 
Landeiendom aldeles de ſamme Rettigheder, ſom oprinde— 
ligen Gouverneurerne over Provindſerne, ogſaa Sæde og 
Stemme paa Rigsdagene, de hørte fil den høje Adel. Nu 
er det blot en Titel paa en Adelsmand, der ſtager midt imel⸗ 
lemen Greve og en almindelig Aelsmand. 

Frimurere, Frimurerbroderifab (Frimurerorden 
valaa fortrinsviis kaldte Murere) et over alle Verdensdele 
ſaavidt europeiſt Cultur naoer, meer eller mindre udbredt” 
Selſtab der indbefatter Mænd af forſtjellige Folk, Stæns 
der og Religioner, ſom forenede i Forſamlinger, , der kal⸗ 
des Loger, udøve en vis Kunſt, billedligt kaldet Murerie, 
eller Frimurerie, hvilken, de ved deres Optagelſe tove af 
Fjule for alle, der ei ere Medlemmer af deres Selſkab— 
hvilke de kalde Profane. Hvori denne hemmelige Kunſt 
beftaaer vil fees af det følgende, Den i henved hundrede 
Aar ſterke Udbredelſe af dette Selffåb fra England over 
Frankerig, Todſtland, Sverrig og Danmark og over de eus 
Topæiffe Colonier i Aſien, Afrika og Amertita; Selſtabets 
bekjendt blevne menneſtekjerlige ———— ifslge 

— t2 
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hvilke def underfrøttede hjelpbehsvendeMedlemmer, faderls⸗ 
fe og fattige Born, forenede med detHemmelighedsfurde dets 
Virken, hvilfet deg fremffimtede af fit ſymboliſte Siør 
ved de af Broder ſkabet felv foranſtaltede Aftryk af Conſti— 
tutionsbøger, Logetaler, Sange, AÅpologie 2c.- for at give 
De Uindviedes Nysgjerrighed en beftemt Retning og Ræring; 
videre mægtige og indſigtsfulde Monarkers Deeltagelfe og 
Beſktyttelſe, og paa den anden Side de ofte haarde Forføl-s 
gelfer, ſom Frimurerne fornemmelig formedelft deres edeli⸗ 
ge Løfte om Taushed ved deres Optagelſe, maatte fgaale i 
andre Lande: Alt dette drager dannede Mennejfers Op⸗ 
merkſomhed ben paa denne i fit Slags eneſte Forbindelfes 
De væfentlige Forhold, hvori Frimurerbroderſtabet ſtager 
til Menneffehedens højere Uddannelſe, og den Forandring, 
ſom modnes i dets eget Indre, foranledige Forfatteren åf 
nærværende Artikel (felv en Frimurer) til Tortelig at frem⸗ 
ſtille det ſom er det vigtigfte ved denne Gjenſtand, ſaavel 
for den optagne Frimurer fom for den tænfende Mand 
uden for Selſkabet, uden Forbehold -efter. bedſte Viden 
og Samvittighed, ſom Kjerlighed for Broderffabet og 
den endnu høtcre Kjerlighed til, Menneſkeheden indgiver 
ham. Def fommer her ef an vaa at fremſtille Forbandets 
hemmelige Kjendetegn og Skikke, ſom blot høre til fams 
mes eiendomlige Form; derimod ſtal dets Veſen og 
Beſtemmelſe gjøres fjendelig af Grundtrakkene i dets His 
ftorie, Forfatning og Love, det Trin hvorpaa det nu ſtager 
betegnes, og det Haab antydes, ſom Menneſteheden nærer 
om det. Den Mening er vidt udbredet af uunderrettede 
Frimurere og Ikkefrimurere, af Frimurerbroderſtabet 
kulde nedſtamme fra de græffe, vel endog egyptiſte Mys 
fterier, eller fra de dionyſiſke Bygmeſtre, fra Pythagoræs 
erne eller fra Eſſenerne i beſtandig hiſtoriſt Sammenhæng. 
Men ligeſaalidet fom ovennævnte Stiftelfer udgjøre noget 
beſtandigt hiſtoriſt Heelt imellem fig ſelv, ligefaa ugrundet 
ér det af betragte Frimurerſelſkabet ſom fammenhængende 
Fortſattelſe af nogen af diffe Forbindelſer. J Lawrie's 
Frimureriets Hiftorie af authentife Kilder fc. Edinburg 
18043 overfat paa Tydſt af Burkhardt, Freiberg 1810, 
fornemmelig i Anmerkningerne S. 313 — 3068 kan Hiftories 
forfferen herom finde det nærmere, Det Følgente vil overs 
beviſe Kjendere af de greſke, ægyptiffe og romerſte Old—⸗ 
fager, at vel ſamme væfentlige felffabelige Idee ligger til 
Grund for Frimurerſelſkobet, fom befjelede fine Forenin⸗ 
ger, men tillige at alle Overeensftemmelfer mellem Frimus 
rerfelſkabet og hine Oldtidens Inſtituter, længe efter af 
diſſe vare ophørte ere overførte i det alerede paa egen 
Grund ftaaende Frimurerinſtitut af Oldtidens hedenſte og 
chriſtelige Skrifter og vel for Størftedelen af Mænd, ſom 
fun kjendte Oldtiden overfladiſt. Ligefaa ugrundede ere 
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de hiſtoriſkte Hypotheſer, at Frimurerſelſtabet ſtal være ops 
kommet i Middelalderen af Tempelherreordenen eller en an— 
den geiſtlig Orden eller ſenere af Jeſuiterordenen, eller 
efter Nicolai middelbart af Roſenkorsridderne, eller efter 
Leſſing af et i London i Stilhed beſtaagende af Bygmeſter 
Chriſtopher Wren ved Paulskirkens Bygning ſtiftet Sel 
ab. En flor Déel af diſſe Hypotheſer ere foran⸗— 
ledigede hos ukyndige Frimurere ved den aabenbar fil xitu— 
elt Brug udtænfte Ordenshiſtorie (hiftoria ordinis), Og⸗ 
jaa den Synsmaade fom-om Frimureriet vak opkommet af 
Haandværismureriet er, taget i ſedvanlig Mening, aldeles 

ugrundet 3 fhi Frimurerſelſtabet udſprang et af blot egent⸗ 
lige Murerlaug; men længe før der i Curopa gaves Laug 

"af Murere, Steenhuggere, Tømmermænd, Tælfere, Laas 
fefmedde, Glarmeſtre og andre til Bygning nødvendige 
Haandværkere, beſtode mange og talrige Bygningscorporas 

” tioner, hvilke forenede alle fine Haandværter i Mænd af 
… Europas dannede. Foli under een eller flere Bygmeſtres 

(Architekters) Beſtyrelſe. Skyttede ved Frihedsbreve af 
den.geiltlige og verdslige Magt ogien egen Forfatning 
forenede til enhver fror Bygning, opførte diſſe Selſtaber 
i alle det chriftelige Europas Lande, talrige, tildeels tjæm= 
pemæsfige Bærter i den, i fine ædlefte Meſtervorker eiens 
domlige, ophøjet ſtjonne Kunſtſtil, ſom ſedvanlig kaldes 
den gothiffe. Diſſe Bygningscorporationer finde vii det 
Væfentlige fuldkommen lignende og paa famme Maade 
blandede af Architecter og Byggere fra Itallen, Tydſt⸗ 
Tand, Nederlandene, Frankerig, England , Skotland og 
andre Lande, og ei fjælden fra Grætenland.f, Cr. ved Byg— 
ningen af den berømte Kloſter Batalha i Portugal (ved 
Aar 1400) ved Bygningen af Muͤnſter og Taarnet i Stras— 
burg (IØ1s — 1439), "det i Con (c50 — 1217 — 1365) 
Domkirken i Meiffen-(i det Tode Aarhundred) Domkirken 
i Mailand, Kloſteret paa Bjerget Caffini og alle merkbeœr⸗ 
dige Bygninger paa de brittiſte Mer. At Frimurerbroder⸗ 
Wabet er udgaaet af diffe ſtore Forbindelſer af Kunfinere og 
Arbeidere og ved hvilke Midler og Overgange diſſe ere blev— 
netilet Forbund, der ei mere beſtjeftiger fig med den 
egentlige Bygningskunſt, dette er Opgaren for de nyefte 
critiſte Forſtninger i Frimureriets Hiftorie, Den nærmes 
ſte Henſigt er her at meddele Grundtrækkene deraf, De førfte 
Oldtidens Selſkaber, hvormed Frimurerbroderſkabet 
ftaaer i hiſtoriſft Sammenhæng ere Bygningscorporatio— 
nerne, Tom fandtes hos Momerne under Benævneifen Col- 
”legia og Corpora. De førfte Laug af Bygfolk (Coliegia fa- 
brorum) indførte Muma i Mom tilligemed flere Laugforbin- 
delfer (collegia artificum) efter de groſte Laug: og. Præfte- 
ferffabers Monſtre, og anordnede dem filfvarende Laugs— 
forfamlinger og Gudstjeneſte-Skikke. Efter de tolv. Tav— 
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lers Love turde Collegierne, dovereensſtemmende med Gøs 
lons Lovgivning, give fig felv deres felſkabelige Forfat= 
ming og flutte Fordrag imedem fig felv, naar fun intet 
deraf var imod de offentlige gove. — Meget tidligt udbredes 
des diſſe Laug af alle Stags, iſer de fom havde at beſtille 
med &yaningstunften, i alle Landſteder og Provindſer af 
def ſtedſe tiltagende romerſte Rige og virkede mægtigt til 
at udbrebe romerſte Seder Videnſkaber og Kunſter. 
Stiftet i hine oprendelige Tider, da Stat og. ſelſtabelig Res 
ligionsøvelfe ſom et uadffilleligt Heelt dannedes efter en 
Families Mønfier, vare de romerſte Collegier, foruden 
dereg Kunſtforbindelſe baade en borgerlig Indretning ogen 
teligigs Forening. Denne for Menneſkehedens Udvikling 
frugtbare Eiendomlighed beholdt Collegierne iſer de i Byg— 
ningsarbeidet indtil det romerſte Riges Fald og fortplantes 
de fig derpaa i det i Middelalderen gjenfødte Eurepas Bygs 
ningscorporationer. Da de romerſte Collegier holdt deres 
Forſamlinger inden lulte Dørre, bleve de og en Tilflugt 
for politiſte Partier, fremmede Myſterier, hemmelige 
Indvielſer og Lærdom me af alle Slags. Det var Collegi⸗—⸗ 
ernes Rerstitel, hvorunder det lykkedes Federne fra Cgs 
fars Tider af turde holde Synagoge i det romere Rige. 
Ogſaa de Chriftne føgte, ſtjondt med ringere Held, Colles 
giernes og Corporationernes Rettigheder i det romerffe 
Rige ifær i Kom, De romerſte Keifere i det førfte Aarhun⸗ 
Dred indſtrenkede vel Collegierne faw meget muligt, men de 
ſenere Regjeringer maaite derfor tilſtaage dem faa. meget 
mere. I corpus uris findes adſtillige Fortegnelſer paa de 
i tredie og fjerde Aarhundred lovmesſige, ſtattefrie Kun— 
fter og Haandverker, hvoriblandt og Architekter, Stibss 
byggere, Maſtinarbeidere, Battiſtmagere, Malere, Bil: 
ledhuggere, Marmorarbeidere, Murere, Steenhuggere, 
Tømmermænd og andre forekomme. Der var ingen no— 
gentunde betydelig Stad, ingen. not faa fjern Provinds, 
hvor der jo indtil baade det veſtlige og oſtlige Riges Unders 
gang fandtes flere af de faa kaldte Collegia med egne For—⸗ 
fatninger og Laugslove og i faft beſtemte Forhold til Sta= 
ten og Vræfteffabet.  Bygningscorporationerne maatte 
paa Keiferens Befaling komme ſammen frå alle Dele af 
Riget til Opførelfen af ſore Stæder, Kirker og Palladſer; 
felv ved enhver romerſt Legion -vare de nødvendige Byg— 
ningsarbeidere. Af fligeromerffe Bygningscorporationer 
vare og mange i det under romerſt Herredømme meget civiz 
Liferede og med Pragt bebyggede Brittanien, ved Armeen 
faavelfom i Stederne. Ligeledes i Spanien, Frankerig, 
ved Rhinen og Donau. Bel forfvandt diſſe Collegier i 
Brittanien, medens Picter, Scooter og Saehſer ødelagde 
Landet og deres Kunftværfer for det mefte med; mende ved» 
bleve af blomftret Frankerig, Spanien, Italien eg bet 
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greſte Rige og af diffe Lande lode de chriſtne fachfiffe Kon» 
ger ifær Alfred og Athelſtan, en Mængde Kunſtnere kom— 
me til England for af opføre deres Borge, Kirfer og 
Kloſtre. Bare nu end diſſe indvandrede Kunſtnere Chriſt⸗ 
ne ſaavelſom de der endnu. fandtes fra ældre Tider, og 
havde sg for Sførftedelen Geiftlige til Forftandere, ſom 
Architecter; faa kunde dog de af dem beftaaende Corpora— 
tioner ingen anden Forfatning have end den dem beſtan— 
dig overleverede, igjennem det hele dannede Gutopa uds 
bredte og endnu af Corpus juris: romani, bekjendte Colle— 
giernes Forfatning overhovedet og ifær Bygningscollegiers 
neg i det øftlige og veftlige Romerrige. Denne Forfatning 
var følgelig den ſamme fom de romerſke Bygningscorporas 
tioner. i Brittanien havde havt og fom de under Alfred og 
Athelſtan tilbageblevne Kunſtnere endnu erkjendte. Da 
Medlemmerne af diſſe Bygningécorporafionervr i det 10 Aars 
hundred hørte til de meeſt forffjelige Nationer og derfor 
til meget fra hverandre afvigende tildeels ſom tjetterfÉ 
fordømte kirkelige Partier, følgelig vare forſtjellige i Troe, 
Gæder og Bevemaude, faa kunde man ene under den Betin⸗ 
gelfe bevæge dem til at komme fil England og blive der , 
at Paven og Kongen tilftode dem fyldeffgjerende Friheder 
og Privelegier fornemmelig egen Jurisdiction og egen Be— 
ftemmelfe af Arbeidslønnen. Da forenede de fig under 
Friftlige Conftitutioner, ved hvilfe de græffe og romerffe 
Laugs gamle Forfatning og den romerffe Rets Beſtemmel⸗ 
fer laae til Grund. Diſſe Bygningsmænds forſtjellige 
Troesmeninger, tildeels de virkelig renere Indſigter hos 
deres Forſtandere og Geiſtlige, foranledigede og begrunde— 
de den rene Gædelære, den religiøfe Toleranſe og den exem— 
plariſke fædelige Vandel, hvorved diſſe Corporationer ud— 
mærfe fig fremfor den ſtorſte Deel af deres Samtidige og 
bleve tillige en Drivefjer til hiin Kunſtflid, der har frem» 
bragt faa beundringsværdige Mindesmerker. Fra Ros 
mernes Tider havde den høie Lære om en Architekts Dans 
nelfe og Værdighen vedligeholtt fig, ſom Vitruvius i fit 
Vært over Bygningskunſten beffriver den; et Syftem af 
religisſe og moralffe, i Symboler indflædede Lerdomme 
og hellige Handlinger, af degræffe fornemmelig de ſtoiſtke 
Philoſophers Syftemer og af nogle Brudſtykker af det græs 
ſte og egyptiſte Myſterieveſen, ſaavelſom af den førfte 
Chriſtendoms fornemmelig de gnofiiffe Sekters Lære og 
Skikke, dannede deres indre Hemmelighed (eſoteriſt My— 
fterium). Den pavelige Kirkes Tyrannie, Tom den verds⸗ 
lige Magt villig tilftod,af oprette Kjetterbaal, ja ubefænk- 
ſomt gjorde det ſelv, nødte dem til omhyggelig at ſtjale 
denne Hemmelighed tilligemed Bygningskunſtens egentlige 
Hemmeligheder og de den underſtottende Kunſter, ifær 
Skillekunſten, Metaltilberedelfen og Naturleren, og fun 
med Forfigtighed og deelviis, paa Omveie og i fremmes 
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Indkledning, udbrede den fil andre, naar de ſom Kunſtne⸗ 
te vilde finde Arbeide og taales 7 og ſom Menneſtker und⸗ 
gaae det ſtrekkeligſte Lod. Mindesmærker af deres rene— 
Te og dybere Indfigter i Religionen, Sædelæten og Hiſto— 
rien have Medlemmer af diſſe Corporationer efter deres 
Indſigters og Dannelſers forſtjellige Grader, anbragt deels 
ved hvert af deres ftørre Bygningsværker i Curopa ireen 
ſymbolſte Kunſtfremſtillinger, deets og ſom Antydninger 
af en ringere Art i de mange tuſende endnu tilværende eller 
omhyggelig opbevarede faa faldt Vartegn (Wahrzeichen). 
Den hele hidtil antydede hiftorijfe Sammenhæng mellem 
det nuværende Frimurerbroderſtkab og Middelalderens Byg⸗ 
ningscorporationer, mellem difle og Romernes Collegier 
vilde alerede være uigjendrivelig klar af Kundſkab om 
Oldtiden, af Englands Hiftorie og det nuværende Frimu— 
rerbroderffa bs Overeensſtemmelſe i Forfatning, Symboler 
og Skikke, hvis et de hiftoriffe Mellemleed nøiagtig kunde 
eftereiſes. Thi, hvis man fammenligner Frimurerbrodere 
ſtabets Grundindretninger, Love, Symboler og enkelte 
Skikke med de noiagtig ſamlede Efterretninger om Romer⸗ 
nes Bygningscorporationer, ſaa findes der en Rekke Over⸗ 
eensſtemmelſer icharacteriſtiſte Enkeltheder, ſom i enhver 
ſaakaldet Lerlings loge, for hvert Syſtem og hver Sted, 
hvor Frimurerie drives, maa overraſke Jagttageren. 
Dog til Lykke have tre ſtriftlige Mindesmærter vedlige— 
holdt fig idet fra Bygningscorporationerne nedftammens 
de, Frimurerbroderſtab, hvilke med ſtor Fuldftændighed 
godigjøre hiin hiftorifte Sammenhæng, faavelfom hine 
Middelalderens Bygningscorporationers Lære og Skikke, 
og derved ere af uffateerlig Gærdie for Hiftorien om det høis 
ere Teen menneſkelige Livs Fremſpiren i Middelalderens 
Det hele Frimurerbroderſtab befinder fig i Beſiddelſe af em= 
hiſtoriſt-critiſt og philoſophiſt Bearbeidelſe af diſſe vigs… 
tige Migdesmarker ved Skriftet: Frimurerbroderſtabets tre 
ældfte Kunſtdocumenter 1c. 2 B+ ſtor 8. Dresden 1810 og 
1812, hvori tillige Beviferne for de hiſtoriſte Paaſtande t 
ovenſtagende Opſats for Sførftedelen ere fremførte af 
Kilderne. Før noget fan anføres af diſſe Dokumenter, 
der er nødvendigt for nærværende Plan, maa førft med 
Henfyn til Bygningscorporationerne i England i det 1ode 

Xarhundred, anføres, at en egen Omftændighed i Tœnke⸗ 
, maade, Forfatning og Beſtjeftigelſe gav dem en, beffemt 

Retning. og et eiendomligt Liv. Alerede nogie Aarhundre— 
der før Saͤchſernes Indfald 449 blomfirede i England en 
talrig djrifrelig Kirke, ſom alerede var forfulgt under Dios 
cletian og fendte ærværdige Biſtopper fil de ældfte almin⸗ 
delige Kirkeforſamlinger. Den blev tilligemed den romere 
ſke Eultur ødelagt og fordreven af Pieter og Sachſer cg 

| Fun i Wales's og Skotlands Orkener, paa Øerne mellem 
England, Skotland og Irland, fornemmelig Angleſey og 

' 
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Man og i dét dengang felvftændige Irland fandt de Chriſt⸗ 
ne og deres Lærere Tilflugt og fortſatte der deres teen apos 

ſtoliſte, med den orientalſte Kirke beflægtede Lære, SFitte 
og Forfatning: De fromme Lærde og menneffefjerlige 
Geiftlige af denne gammelbrittiſte Kirke, hvilfe felv de 
bittreſte Fiender tilkjende Roes for ægte chriſtelig Hels 
Lighed, kaldtes Culdeer, Keldeer, Ceilisde,; Colidet, 
Som Biffopper og Kirkelcerere, ſom Eneboere eller og fors 
enede i ſtore Klofire til et gudhengivent Liv og Videnſtaber⸗ 
nes og de gamle Sprogs alvorlige Studium, vare de et 
Mønfrer for Folket og baade Lærere i Religionen og i det 
ſelſkabelige menneſteverdigere Lives" Kunſter-og Færdigs 
heder. Vel ſtrobte de at vinde Sachſerne og deres raag 
Konger for Chriſtendommen ; men ei iftand til at udbrede 
og forjvare Guds Rige med ſamme Midler.og Baaben, fom 
den fra Paven i Aaret 597 med 40 Munke til Brittanien 
ſendte Auguſtin og de ham efterfølgende Biſtopper, vare 
de nødte fil at lade fig nøje -med en frille Indflydelfe paa 
nogle af de bedre Konger og Store i det fachfiffe Rige og 
maatte fee den pavelige Kirke tage Overhaand, fig felv blo⸗ 

dig forfulate og deres ſtore Kloſterſtoler paa Angleſey, 
Man og i Wales forſtyrrede eller tagne i Beſiddelſe af pa⸗ 
velige Munke. Chriſti miide og vilje Aand troe, fosfmaaes 
de de. ei i deres forrige Eiendom at anfættes ſom Chors 
fangere, Meffetjenere og Dorvogtere. De ferfvandt endes 
lig næften gandſte i England, omendfkjøndt de ei gandſte 
tilintetgjordes i Irlandfor dets Erobring af de Engelffe 
eg i Skotland før Reformationen, og man fan beviſe af 
de forſte Reformatorer, i England have fændt deres Lys 
ved diſſes. Hiftorien .om denne ærværdige Deel af den 
chriſtelige Geiftlighed,… hvorfra Europas ſtorſte Lærere 
gif ud under Carl den ſtore og Alfred er henfigtsmæffig ins 
dertrykt og forfalſtet af pavelig ſindede Hiſtorieſtrivere; 
Fun faa Skribentere have hidtil begyndt at erkjende deres 
Bigtighed og befjendtajørede Efterretninger, man endnu 
har; fornemmelig Uſher, Ledwid ogTfGroje, Diſſe Kul: 
dæer lykkedes det og at ſtaffe ſig Indgang hos Alfred og 
Athelſtan, og, da Athelſtan ved Opbyggelſen af ødelagde 
Steder og nye Kloftre og Kirker anſatte færdeles marige 
Bygmeſtre, holdt han det for nøvendiagt at ſamle de over 
hans hele Rige adſpredte af de forſtjelligſte Nationer blan— 
dede Corporationer i et felffabeligt af Staten garanteret, 
men og Staten anfvarligt Heelt under en felv' beftemt, bog 
af Staten -befræftet Forfatning, Kuldéerne benyttede 
den dem herved tilbudne Leilighed, i diffe Selſtaber, hvori 
de havde mange Troesforvandte og ifæri den under Athel— 

— ſtan fuldførte almindelige nye Samling af det hele Bro— 
£ derffab levende at opbevare deres gamle chriftelige og mo: 
ralſte Lerdomme og Skikke og fammenvæve dem tilet litur- 
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giſt Heelt med de fra de romerſtfe og grafke Collegier tilbas 
geblevne 'Kunftlærdomme, Stilte og Laugsforffrifter, 
hvilke tildeels bleve omdannede og anderledes tydede. 
Beviſerne for alle diſſe Paaftande føres i ovennævnte 
Skrift af Kilderne. Det ældfre af fine Dokumenter 
er den i Aaret 926 ale Bygningscorporationer i Eng— 
Tand af Kong Athelſfan ved hans Sen Edwin, i Port 
bekreftede Conſtitution eller Forfatning, hvis Ori⸗ 
ginal i bet angelſachſtſke Sprog endnu gjemmes i Work, 
hvoraf en lovmæsfig befræftet Overſettelſe, fsrſte Gang 
trykt, findes i ovennævnte Skrift. Dette Dokument bes 
gynder faaledes: „Den evige Guds, Himmelens og Jor—⸗ 
dens Faders og Skabers Almagt, hans guddomelige Ords 
Viisdom og hans udfendte Aands Medviekning, være med 
vor Begyndelſe og ffjente os Naade til, faaledes at regjes 
re os i dette Liv, ag vi her maae erholde hang Bifald og efa 
fer Døren det evige Liv. De gode Brødre ville førft vide , 
hvorledes og paa hvad Maade den ærværdige Architectur 
begyndte 3 men derneſt, hvorledes den vedligeholdtes og 
Fom i Flor hos Konger og Fyrſter. "Dernæft ønffe de og af 
vide, hvilke af den hellige Albanus. efter Romernes Maas 
de indførte Love, endnu 'ere gøde og nyttige. Da nu ale—⸗ 
tede Græterne og Romerne anſaae Architecturen for værs 
big fil, troligen at iagttages ſom en ſtor Kunſt og merkver— 
dig Videnſtab, faa ſtal det være ligedan for os efter Kong 
Athelſtans fromme Villie.“ Alerede dette Sted lærer os, 
af gammeltroende med den ældfte oſterlandſte Kirke overe 
eensſtemmende Chriſtne her: tale. Dette bliver mere klart 
af adſkillige Yttringer, der findes adſpredte i det hele 
Dokument, men ifær derved at Paven blot kaldes „den ros 
merſke Biſkop.“ Paa det anførte Sted følger en Bygs 
ningskunſtens Hiftorie, der begyndes med Adams og hang 
Families bibelſt-mythiſte Hiftorie, og gaaer derpaa frema 
ad i Kunſthiſtorien med Anførelfen af nogle rabbinſke Tra— 
ditoner om Babeltaarnbygningen, til Salomons Tempel, 
hvor Hiram, dog fun efter Bibelens Beretning hæderlig 
omtales, og derpaa til Grekerne og Romerne ; her gjøs 

tes fortrinligt af Pythagoras Euklides og Vitruvius. 
Dernæft fremfættes Bygningskunſtens Hiſtorie i Britta 
nien og he ældfte Bygningscorporationer der meget rigtigt 
og overeensſtemmende med de paalideligſte Hiſtorieſtrive— 
re, og blandt andet berettes, ,,at St. Albanus, en værdig 
romerſt Ridder ved Aar 30a har taget fig af Kunſten, faſt⸗ 
fat Indretninger og Grundlove (Charger) for Murerne , 
rert dem Skikke, udvirket dem Arbeid, en god Løn, og et 
Fribreb af Keiſer Carauſius ; overeensftemmende hermed 
ſkulde de ſom et Gelffabi Brittanien ſtage under Bygme— 
ſtrene.“ Herpaa fortælles Landets og dets Bygningers 
Odeleggelſe ved de norblige Barbarer, ſamt Angler og 
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Sachſer, og derved ſiges: „Men endelig vendte Freden 
tilbage og BifÉoppen 1 .Hom lod Anglerne og Sachſerne 
omvende til den chriſtelige Troe, hvoraf ſtedſe flere duelis 
ge Bygmeſtre fremſtode i Britanien, hvilke bleve under— 
vifte af de aarvaagne Tilbageblevne af de gamle brittiſte 
Bygmeſtre. Mu. oprettedes der førft Kirkerne i Canter— 
bury og Rocheſter og de ældre Gudshuſe fattes 1fande 
Herpaag ſendte og Kong Carl Martel mange Murere over 
Haver til Brittanien, fordi be ſachſiſte Konger havde for: 
langt det og faaledes levede Bygningskunſten ftedfe mere 

op under de gamle brittiſte Bygmeſtres Styrelſe. Det 
er viſt nof at beklage at be Danes Indfald ødelagde 
mangenen føjøn auguſtiſt Bygning og at mange Efter— 
retninger om Selffabet ere opbrændte med. Klofterne, hvori 
Logerne alerede dengang holdtes; men denne Manget har 
den fromme Kong Athelſtan befluttet at afhjelpe. pan 
har derfor befalet at de af den hellige Albanus indførte tos 
merſte Indretninger igjen ſtune bringes iſtand og befræftes 
hvorfor han har givet fin yngfte Søn Edwin et Fribrev for 
SMurerne, at de felv kunne regjere fig indbyrdes og træffe 
Indretninger fil Kunſtens Fremme, fordi denne Søn (Ed⸗ 
twin) felv har anfaget Grundſet ningerne (Chargerne) og ” 
lært Skikkene. Han har og ladet galliffe Mænd tomme 
og beftilt dem fil Forfrandere, og ladet Græferneg, Romera 
nes og Galliernes Indretninger, fom de have medbrågt 
i Skrifter gjennemfee tilligemed den hellige Albanus's 
Indretninger, og herefter ffulle snu alle Murerſelſtaber 
indrettes. Han har ladet Eder ſammenkalde her til York. 
og Forftanderne ſtulle nu beEjendtgjøre Cder de Lover 
hvilfe de have fundet i degamle troværdige Efrerretnins 
ger, ſom de have gjennemgaaet, og hvilke det er godt og 
nyttigt af iagttage ꝛc.“ Nu følge diſſe 16. ældfte Love 
felv, hvilke fremme noie overeens med Alt, hvad møifoms 
melige Forſtninger i de gamle Romeres Kilder og Corpus 
juris lerer om de romerſte Bygningscorporationer, og vis 
fe fig forædlede ved den rene chriftelige Lære. Blandt diſſe 
Love ere følgende de merkverdigſte: „J) den forſte Pligt 
er at $ oprigtigen tilbede Gud og følge Noachidernes Love, 
forbi de ere guddommelige Love hvile bele Verden bør føls 
ge. Derfor ſkulle 3 tage Eder i Agt for vildfarende Lærs 
domme og ej derved forfynde Cder, imod Gud. 2) Eders 
Konge, ffulle $ være troe uden Forræderie og Ovrigheden 
lydige uden Falſthed paa det Sted 3 befinde Eder. Stats— 
forræderie være langt fra Eder og erfare i noget desangaas 
ende, da ſtulle I advare Kongen. 3) Imod alle Mennes 
Fer ſtulle $ være tjenſtferdige, og faavidt I kunne ſtifte 
trofaft Venſtab med dem og ei bryde Cder om, at de ere en 
anden Religion eler Mening-bengivne.4) Særdeles ſtulle I 
og være troe imod hverandre, ſtulde derfor og en Broder fors 
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gaae fig imod nogen anden eller en Medbroder eller forreſten 
feile, faa maae alle ftaae ham bi aft han fan gjøre fin For— 
ſeelſe god igien og forbedre fig.” - Denne Conftitution bes 
holdt Bygningscorporationerne i England. og Skotland t 
detvæfentlige, indtil de fra det 14de Aarhundred lidt efter 
Lidt gik over i fafte Kjøbftedlaug. Det er beviift af en 
RNætte authentiſte Efterretninger, at der i England og 
Skotland har i uafbrudt Følge været Loger, der arbejdede 
efter diſſe Conſtitutioner, hvilke foruden de egentlige Kunft a 
medlemmer ogfaa optoge Mænd af Lærdom og Indflydelfe 
Fjøndtei Kunſtnereſi deres Selſtab, ſom ſaakaldede antagne 
Murere (accepted Masons), blandt hvilke mægtigePerfoner, 
ja felv Konger af England befandt fig. J de, borgerliz 
ge Uroligheders og politiſte Partiers Tider vare diſſe Loger 
af frie og antagne Murere for Storſtedelen Patrioter, ſom 
vare den lovmæsfige Regjering hengivne og derfor flere 
Gange forfulgtes af Modpartiet. I London fandtes end 
nu efter den ſtore Brand i Aaret 1666 mange Bygninges 
loger, hailke fom affondrede, ”men-under "Kongens almin⸗ 
delige Beſkyttelſe efter de gamle fælleds Conftitutioner 
forenede Selſtaber mere eller mindre reent fortplantede den 
gamle overleverede Kunſtlere med bens Symtoler og Skik—⸗ 
fe. At diffe Bygningsloger fandtes endnu fire i Aaret 
1717. De flefte Medlemmer af ſamme vare blot antagne 
Murere, hvilke altſaa foruden Lighed i politiſte Meninger 
og Onſker, Fun den reen mennefÉelige og moralſke Gehalt 
af de overleverede Love, Lerdomme og Skikke „for det 
gamle ærværdige Broderffab af frie og anfagne Murere,“ 
Lunde bevæge fil at fortfætte denne felffabelige Forbindel— 
je ogſaa uden af være Kunſtnere, og henfigtsmæsfig oms 
danne den efter Datidens Aand, ſaavelſom efter den Loge, 
hvori Broderftabet fornemmelig den Londoner-Loge be— 
Fandt fig ved dens hidtil øvede Virkſomhed med Henſyn til 
Stat og. Kirke. Hertil gaaer Frimurerbroderſkabets førs 
fte Periode, hvori de beſtode fom et Cerffab af frie Byg: 
ningskunſtnere, fom ved Bygningskunſten forenede til 
udvortes Virkſomhed,  ftræbte efter den reenmennefÉelige 
Fuldendelfe i Religion, Dyd og Lykſalighed, og udbre— 
dede Indſigt deri ſaavelſom Kjerlighed dertil med kunſt— 
ſindig Viisdom. Alerede ved Medvirken af de berømte 
Bygmeſtre Inigo Jones og Chriſtopher Wren, der havde 
antaget fig Logerne, fremmerſt fordi de behøvede duelige og 
Tædelige Bygningsarbeidere ved deres talrine Bygninger, 
faavelfom ved nogle andre fortrinlige- Medlemmer var 
Broderſkabet forberedet til en Gienfsdelſe i den nyere 
Tids. Aand Denne Omdannelſe bragtes dog førf 
til Modenhed efter Aaret 1717 ved tre Medlemmer af de 

”før nævnte fire Loger, ved den. berømte: Phyſiker Desagu— 
liers, ved den lærde og følende Thedlog James Anderfon 

, 
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og ved den hoiforſtandige George Payne. Thi ledede 
saf diſſe Mænd fattede Medlemmerne af, hine fire Loger 
den Beſlutning, at fortjætte Frimurerbroderſtabet i 

" dets gamle Forfafning, Lære og Liturgie, ſom et Byg— 
ningsfunften ei mere vedkommende af alle Bygningslaug 
uafhængigt Selffab, ligeſom de forhen ſom antagne Mus 
rete vare vante til, dog med videre Beſtemmelſer efter 
Ziderne. Overeensſtemmende med Overleveringernes (Tra— 
ditionernes) Aand] erklærede de Broderkjerlighed, Hielp 
og Troſkab (brotherly love, relief and truth) for det Væs 

ſentlige i dette Selſtab og ſorgede paa alle Maader for 
af det vifte ſig for Folket og Regjeringen ſom et Bros 
derkab for Menneſtekjerlighed, Tolerance og Selſtabelig⸗ 
hed, der tillige gjorde ubetinget Lydighed mod den love 
mæsfige Regjering "til hellig Pligt. Bed at beholde 

Savnet, Forfatningen og Skikkene af de frie og antagne 
Mureres ældgamle og ærværdige Broderſtab (of the anci- 
ent and honorable society: Brotherhood or fraternity of the 
free and accepted Masons) erholdt hine Loger fra Regjerin— 

”gens Side.en gammel Corporations Rettigheder og bleve 
taalte, ligeledes de alerede forenede Medlemmers Deelta— 
gelfe og flere gamle antagne Mureres Tilbagekomſt, hvilke 
for Størftedelen havde forladt de uvirkſomme Loger. „Vi— 
dere holdt de det for godt (dette er deres egne Ord) i. Was 
ret 1717, faft af begrunde Foreningen og Harmoniens Mid= 
delpunkt under en Stormefter, fætte den eldſte Murer, der 
tillige var Mefter i en Loge, paa Stolen (Logeregjetingen) 
pro tempore conftituere fig til cen ftor- Loge, fornye Loges 
embedsmændenes Fjerdingaarsraadflagning:, holde den 
aatlige Forſamling tilligemed Feften og vælge en Stormes 
fter blandt dem felv indtil de nød den Ære. at faae en høias 
delig Broder til Overhoved.“ -Og ſaaledes lagdes ved 
alle diſſe Forholdsregler og Indretninger Grunden fil den 
anden Periode af Frimurerbroderſkabet, under hvilken det. 
erholdt en renere og friere, Zilværelfe. Den oprindelige 
Beſtemmelſe troe var og er def et Selſtab, der er helliget 
veenfædelig Menneſtekſerlighed, Overbærelfe og Selffas 
beligheds Henſigter, i Kjerlighed, Hjelp og Troſtab, fulds 
kommen adſkildt fra Bygningscorporationerne og alle 
fremmedartede Forbindelſer og Inſtituter, hvilket dog 
har beholdt det gamle Frimurerſelſkabets Navn, Grund— 
Tove, overleverede Lærdomme og Skikke, øver ſin Kunſt 
fom en Hemmelighed og indffrænber fig til frie Mænd. Hine 
Indretninger blev tillige Midlet til at udbrede det omdau— 
nede Broderffab eller Frimuriets overleverede udvortes 
Former over hele Europa cg alle europeiſte Colonier. J 
Aaret 1721 erholdt een af Medbrødrene James Anderſon 
af den nye Storloge det Hverv „at bearbeide de gamle 
feilfulde Copier af de gamle gothiſte Conſtitutioner efter 

i 
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en nye og bedre Methode“ og deraf danne en, i Fremtiden 
for alle af denne Storloge ftiftede ſerdeles Loger alminde— 
lig og udelukkende gyldig Conſtitutionsbog. Han ſamlede 
mange Haandfkrifter af de gamle Conſtitutioner, der ſamt⸗ 
lig dare Afſtrifter af hiin Yorks Conſtitution forøgede med 
nye Forordninger og Efterretninger, benyttede dem ved 
Moarbetidelfen af den nye Conſtitufionsbog, men lagde 
yorferconftifutionen, Tom Sammenligningen med. Grund» 
teften lærer, ordret til Grund, kun tillod han fig, overs 
censſtemmende med Tidens Begreber og iſer med Storlo— 
gens nye Plan, at gjsre Zilfætninger, Forandringer og 
Udladelſer. Hans MRanuſkript blev endnu i Aaret 1721 af 
14 dertiludnæonte lærde Brødre gjennemfeet og efter nog⸗ 
le Forbedringer billiget, og ifølgeen Beſtutning af Stor— 
Logen i Aaret 1722 tryit, ſanctioneret ſom en gyldig Con: 
ftituttansbog og overgivet det ſtore Publikum for at gjøre 
ſamme opmérkſomt vaa det nyftifrede Forbund og for aft 
adſpredekadſtillige Fordomme, ſom Folket og Regjeringen 
mærede derimod. Ved den anden udvidede Udgave af denne 
Conſtitutionsbog 1738 benyttede Anderſon igjen Porter 
Conſtitutionen og optog flere Steder af Jamme. | Endnu 
i den af Entick 1736 beførgede Udgave viſe "fig lignende 
Spoer af hiint Dokuments gjentagne Afbenhttelſe. Hiin 
nye Udgave er udvidet i den hiftoriffe Fortælling, ifæt ved 
Fortællingen om vigtige Forfald og Fotandringer i Stor— 
logen felv, hift og her ogſaa forkortet, — Selv i den af 
Noͤrthouck beførgede Udgave af 1784, fees tydelig Planen, 
Gangen i Fortællingen og Coloriten af Porter Conſtituties 
men, Det vigtigfte i denne Conſtitutionsbog for den nyes 
engelſke Storloge i London ere de faa kaldte 6 gamte Pligs 
ger. (old Charges), hvilke Anderſon har uddrager af de for- 
nævnte 16 Brundfætninger i Yorker-Eonſtiturionen, med 
Benyttelſe af ſenere Laugsforordninger, pafene efter det 
nye Stormeſterdoms Planog 1722 bragte i den Form, hvori 
De endnu uforandrede erkjendes af det nye engelſte Stor= 
mefterdom, medUndtagelſe af de dette eiendomme ige færdes 
les Forſtrifter og Indretninger, faaveifom af ale andre 
Loger i Verden "hvor forſtjellige de forreſten ere, i deres 
færdeleg Indretninger og Skikke, ſom det beie Broder— 
Babs Grundlov og id den vigtigſte felleds Helligdom. 3 
diſſe gamle Pligter have hine hellige Forſtrifter for reen 
Sædelighed og broderlig Lighed med oprigtig Lydighed 
imod hver retmesſig Hprighed forenet med religiøs Zoles 
rance og Agtelſe for alle andre menneſtelige Selſtabs For—⸗ 
hold af Yorker⸗Conſtitutionen, renſede og udvidede forts 
plantet fig i den endnu meeſt blomſtrende engelſte Stor⸗ 
loges Conſtitution. Fra denne Storloge udbredede hine 
Grundfætninger fig, hvile betegne Frimureriets inderſte 
Bælen felv i fine fornemſte Yttringer, over hele Frimurer— 
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broberſkabet, ſom for Størftedelen nedſtammer fra hiin en—⸗ 
gelffe Storloge og ordret har adtaget fide 6. Grundfætnin= 
ger." Følgende efte de vigtigfte Ord af hine gamle 
Pligter faaledes fom de lyde hos Anderſon og i Udga⸗ 
ven af 1784, i alle øvrige engelſte, ſtotſte, irſte, frans 
jfe, hollandſke, danſke, ſpenſte og tydſte, Publikum af Loa 
gerne felv fremlagde Conſtitutionsboger.“ Mureren er 
ſom Murer "forbunden ar adlyde Sedelighedsloven; og 
naar han forffaaer Kunſten ret vil han hverken være en 
foagfjelet Gudsfornægter eller irreligiss ugudelig. Om— 
endſtjsendt Murerne i gamle Tider iſethvert Land forplig= 
tedes til af være af dette Lands Religion, faa anſees det 
dog nu for tienligere, alene at forpligte fig til den Res 
ligion, hvori ale Menneſker ſtemme overeens, overlade 
deres færdeles Meninger tit dem felv, det er (til den Reli— 
gion) af være gøde og redelige Mænd, eller Mænd af Ære 
og Retſkaffenhed, ved hvilkeſomhelſt Benævninger og Overs 
beviisninger de forreften-maae være forſtlellige. Herved 
bleve Mureriet Mid delpunktet til Foreningen (Eenhed, 
Enighed) og Middelet til at ſtifte paalideligt Venſtab 
mellem Perſoner, form ellers vilde blever i beſtandig Fora 
ftand fra hverandre. - Mureren er en fredelig Underſagt 
af den borgerlige Magt, hvor hun og boer eller arbeider 
og føal aldrig indlade fig i i Sammenrottelſer mod Natio— 
nens Fred og Velfærd eler vife fig pligtſtridig mod Under— 
svrigheden. Intet Privathad eller Stridigheder ſtal 
bringes til Logens Der, langt mindte Stridighed om 
Religion; Nationer eller Eratforfatning, da vi ſom Mure⸗ 
re blot ere af den vvennævnte tatholfe (almindelige) Reli— 
gion; tillige ere vi af alle Nationer, Mundarter og Sprog: 
øg ere afgjort imod alle Statsſtridigheder, der aldrig have 
funnet fremme Logens Bel og aldrig ville det.“ Diſſe 
Grundfætninger bevife Frimuriets gode Aand: og ere Maas 
leſtokken, efter hvilfen Menneſkeheden af Broderſkabet er 
berettiget til at bedomme hver Storloge og enkelt Loge 
i alle deres Indretninger og i deres hele Virkſomhed. Det 
bilde være læreriat at meddele det væfentlige Indhold af 
Frimurerbrodgriiabets fvende andre ældfte Dokumenter, 
hvis denne Artikels Henſigt fordrede mere end blot af nævne 
dem for aft Enhver', der føler nogen Futereffe for denne 
Gjenftand kan fiudere dem. Det andet Kunſtdokument ev 
et under Henrik éte nedſtrevet Brudſtykke, fom giver en liz 
gefrem Foreftiling om Forbundets VBæfen overeensſtemmen— 
de med ovennævnte Love, Det findes før aftrykt i Gentle« 
man's Magazine (1753 p- 417) dernæft i alle efter 1756 ude 
Fomne Udgaver af den nyeengelſte Cenftitutionsbog ,. i 
Preftons Oplysninger ; i Hutchinſons Mureriets Aand 
og i Sebaß Frimurer Magafin (I St. 1805). Det tredie af 

» de ældfte og vigtigſte Kunfidofumenter er den gamle Art 
* 
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for: Optagelſen til Murer, fom ben endnu udøves ſom det 
ældfte Ritual for alle Murerne for det gammel engelſte Sys 
ftem i alle Verdensdele. Den er oprindelig. faa gammelt 
fom NYorkerconſtitutionen, indeholder endnu Skikke fra de 
romerſke Bygningscorporationer, ſamt fra de eldſte chris 
ſtelige Aſceter og Munke og fremfætter Broderſtabets Lærs 
domme og Forfatning overeensſtemmende med" de gamle 
pligter 7. fom et liturgiſt Kunſtverk, der med alle fine 
Ufuldkomwenheder er ene i fit Slags i Menneffehedens H js 
ftorie, Tilligeer den deri indeholdte Liturgie det Manſter, 
hvorefter enhver Loges eller Storloges Ritual med Henſyn 
til dens hiſtoriſte Ægt hed og det overleverede Frimureries 

" vene Aand fan bedømmes. Fra denne ælbfte Rifualerdog 
def nye engelffe Stormeſterdoms Ritual i vigtige Stykker 
forffjekig, ”omendffjøndt den i anden fremmer overeens 
med hiin. Overffue'vi Alt hvad hidtil er fagt med et Blik, 
viſer Frimurerforbundet fig fom et ,- efter fin Oprindels 
fe og videre Udvikling, med Menneſkehedens hsiere Uddans 
nelfe væfentlig ſammenknyttet Selſtab, fom det hidtil enes 
ſte Forbund, der udelukkende har helliget fig det Reenmen⸗ 
neffelige., og ſaavidt det trofaſt holder ved Frimureriets 
Veéeeſen, virkſom betegner Veien for Fremtidens hoiere ſel⸗ 
fabelige Beſtrebelſer. Udvikles Spirerne af ægte menne— 
ſtelig' Sands, ſom umiskjendelig flumre i Brodeſtabets 
Grundlove og Grundſkikketil lys Videnſkab og reen, alfoms 
FattendelKunftlære ; opvarmes Brødrenes Sind ved ſelſka⸗ 
belig Kunſtsvelſe og deres Virkekraft faaer en fornuftmæss 
fig Retning 3 hæves de ved deres ædlere Medlemmer til deres 

Tilverelſes tredie Grad, da de befriede fra Hemmelighe— 
dens Skranker, omfatte den hele Menneſkehed med cen 
Kjerlighed; da fan og vil af Frimurerbroderſkabet udgaae 
et højere, Menneſtkeheden i ftørre Grad -Iyffaliggjørende 
Forbunds 

Friſer, et gammelt tydſt, til Iſtevonernes og Ins 
gævonernes Stamme hørende Folk, der havde fin Boepæl 
mellem Middelrhinarmen, Mordføen og Ems og Øerne, 
fom dannedes af Rhinen og den da endnu ei .gandfe ſam— 
menflydte Snberføe. - Den egentlige Rhin adffildte dem 
fra Bataverne, men Ems fra Chaucerne. Sydlig grænds 
ſede de til Bructerer og Marſer, men efter de ſidſtes Fors 
drivelſe til Angrivarier og Chamaver. Sandſynligen bogs 

de de tidligere paa Bataversen, men hvorfra de alerede i 
Gæfars Tid bleve fordrevne af de mægtige Bataver. Dru— 
fus eg Germanicus, fom bragte Roms Vaaben ind i 
Tydſkland, bleve underftøttede af dem imod Cheruſkerne, 
fom vare deres Fiender. De reddede den romerfÉe Flaade 
fra den Undergang , der truede den ved Mundingen af 
Ems. Men dette Venſtab ophørte i det Oieblik Romerne 

J 
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fik det Indfald at ville behandle bette frihedselſkende Fole 
ſom Underfaatter, De bleve ſtrar Roms erklærede Fiens 
der, myrdede de romerſte Krigere, ødelagde Romernes Fæfts 
ninger og beleirede endog gen af dem, ſtjsndt forajevese 
Under Nero bemægtigede de ſig nogle bherre'øfe Lande pan 
denne Side Syderføen, maaſkee og Yſſel, deg maatte de 
igjen romme famme. Fra denne Tid tier Hiftorien længe 
om dem, og de forefomme forſt idet ade og ste Aarhun—⸗ 
bred i Sachſernes fore Forbund. Dengang boede de fra 
Schelde til Elben og Eideren langs Søtyften og det et 
ſandſynligt at deres Navn indbefattede et Forbund, af fles 
re Folkeſſag. Man finder dem cg i Brittanien blandt de 
ſachſiſte Folkeſſag. Under Keiſer Julian erobrede de Baz 
faverøen og beholdt den ſiden; den frankiſte Majordomus 
Pipin ydmygede dem førft her, da han, flog deres. Konge 
Radbod og fratog ham tet. veſtlige Land indtil Rhinmun— 
bingerne. Hans Efterkommer Poppo føgte igjen at vinde 
det Tabte, men blev flagen tilbage af Carl Marfel. Cart 
den ſtore erobrede derpaa ogfaa Friſernes øftlige Rige og 
lod det regjere ved egne Hertuger. I Henfeende til Leve— 
maaden, hvori de dog lignede be øvrige Tydſtere, ſtildrer 
Tacitus dem ſom et yderſt fattigt Foli, De ftode under 
to Fyrſter, der udøvede fongelig Magt, dog med de blandt 
Germannerne fædvanlige Indſtrenk elſer. Men trods deres 
Fattigdom forſtode de ved deres Geſandtſkab til Rom med 
megen Bærdighed af holde over deres egen og den hele tydes 
ſte Nations Ære. 

— 

Friſere er at bringe Hovedhaaret i en vis pyntes 
: lig Orden.” FrifeurÉaldes den, fom giver fig af med at 

fætte Hauret i Ordens Ordet er omtrent ſynonymt med 
Haarſtjerer og Parykmager. De forrige Tider, da man 
ſatte Haaret i en Mængde Figurer, vare langt fordeelagtis 
gere for Frifeurerne end de nuværende; i den Henſeende 
langt ſimplere. 

Frisler en Hudfygdom, hvori Huden bliver rød 
ca ujevn at føle paa, døg gives der og hvide Frifler; i 
diſſe ligne Ujevnhederne paa Huden Sveedddraaber. De 
røbe Frifler brænde noget. De funne findes paa enkelte 
Steder af Huden og være udbredede over hele Legemet. 
Feberphoenomenerne ere derved ofte gandffe umærkelige, 
Unge Børn have dem fæbvanligt, de frembringes almindes 
ligt af en Syrlighed i Fordsielſesorganerne, der fan fors 
aarfages af Moderens ubhenfigtsmæsfige Forhold, ſom 
Dietfeil, "Lidenffaber, Forkjslelſe 2c. upaſſende Nering 
for den ſpede Alder, Ureenlighed. Sottellen ere de gi mes 

use 
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get farlige 3 fun naar de forene fig med andre Sygdomme 
blive diſſe ſſemmere. De gaae meget let tilbage, 

Frifti juridiſt Forſtand den ved Loven faftfatte 
Tid tilen Handlings Udforelſe. Give, Cen Frift i Pengeſa⸗ 
agerer at tilfaae ham en længere Tid inden han betaler , 
hvad han er forpiigtet til. ( 

Fritta eller Fritte kaldes Glasmaſſen, hvoraf det 
fine hoide Glas tilberedes og overhovedet den førfte Blans 
ding afde til Glaſet hørende Materialier til alle Slags 
Glas. 

Frobifher (Martin) een af Englands berømte 
Eøeheite under Dronning Glifabeth. Hun udfendte ham 
for af finde den faa kaldte nordveſtlige Gjennemfart til 
Sydhavet eller en Aabning, ſom man troede at finde. vev 
bet nordlige Amerika, hvorigjennem man kunde ſeile fra 
Det atlantiſke til Sydhavet og ſaaledes lettere komme til 
Indien? Frobiſher gjorde fo, Reifer i denne Henſeende 
(1575 og 7577) men vendte tilbage med uforrettet Sag ef» 
terat være kommet fil den 63?. Han var med ved det bes 
rømte Angreb paa den ſpanſte Armada 1588 og udmerkede 
fig fzaledes ved fin Tapperhed at han blev flagen til Rid— 
der. Siden landede hani Bretagne og blev faaret ved 
Angrebet paa et Fort, ſom efter kjek Modſtand maatte 
overgive ſig. Han dode af ſit Saar i Plymouth 1594. 

Frode, Navnet paa en Rakke danſke Konger frå 
den fabelagtige Tidsalder, om holike Saro-fortæller mans 
ge foren ſtor Deel eventyrlige Bedrifter, Blandt difje 
Froder er iſerdeleshed Frodedenafte med Zilnavs 
net den fredegode. bleven bekjendt. Han regjerede 
ved Chriſti Fodſels Tid og fatte fig i ſaadan Anfeelfe, at 
ingen vovede at angribe hans Rige. Ogſaa Rigets indvors 
tes Tilſtand var lykkelig og Indbyggerne levede i en de Fis 
der fjetden Sikkerhed og Rolighed. Der fortælles at den 
fvenffe Konge Xiølmer beføgte Frode ved en Fulehøitid ; 
men omkom af Uforfigtighed om Natten i et Miedkar. 
Der beretteg at man ved Frodes Død. beftemte Riget til 
den, "der forfærdigede den bedſte Gravffrift over den elſte— 
de Konge og at Digteren Hjarne paa den Maade befteeg 
Thronen. Blandt de følgende Froder er fornemmelig den 
7de mærkelig fom Lovgiver log fordi han gav Krigsheren 
en bedre Fadretning. Forreften er det ikke faa-let at bes 
ſtemme hvilke Bedrifter, der egentlig tilfommer enhver 
af dige Froder. 
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Fronde kaldtes et Partie, Tom under Ludvig 14des 
Mindreaarighed modſatte fig Hoffet ogCardinal Mazarini, 
fom Enkedronningen efter Ludvig 13des Død (1643) erflæz 
rede for førfte Minifter. De Skatter, man paalagde Fol—⸗ 
ket vare uhyre, og, da Varlamentet vægrede fig ved at re⸗ 
giſtrere dem, faa bleve flere Gange enkelte — er af 

famme heftede, hvilket ei allene opbragte Folk men og 
Prindſerne af Bledet og mange Store imod Ba, der 
berigede fig umaadsligt. Mena Udfaldet heraf tjente blot 
til endnu mere af befæfte den fongeliae Magt. Vel maats 
te Magarini en fort Tid gaaei Éandfiygtighed, men ſaa⸗ 
fnart Ludvig 14de var bleven myndig kom Minifteren i Iris 
umph tilbage, og Gondé, ſom ſtod i Spidjen for — 
partiet, maatte forlade Franterig. ; 

LØ 

Frondeurs faldtes Tilhengerne af Frondepar⸗ 
tiet. Nogle antage at Navnet kommer af at de floge deres 
SModftanderes Ginduer ind. 

Frondsberg (Georg af Frundsberg, Freunds sberg 
eller Fronsperg), Herre af —— Urfører, 
blev født 1475 og døde i Mindelheim 1528. Han varen 
vakker tydſt Ridder og berømt Feldtherre af en tapper 
Glægt. Dans Fader Ulrik var om ei Opharsmand faa dog 
førfte Anfører [for det fchwabiffe Forbund, Georg af 
Frondsberg tog Deel i det fchwabifte Forbunds Tog mod 
Hertug Albert af Bayern, men uddannede ſit fore Ta⸗ 
lent for Krigskunſten fornemmelig i Keiſer Marimilian 
den 1ftes Krige imod Schweizerne. Alerede 1504 anfaaes 
han for en af de tappreſte Riddere i den keiſerlige Har. 
Fra 1512 ftod han i Spidſen for de keiſerlige Tropper i Stas 
lien. Han tjente med dige Hæder under Maximilian fe 
og Garl zte, og bidrog til den Sidfres Seier ved Pavia 
(1525). "Meer end engang tilførte han ham Krigsfolk fra 
Tydſtland, hoilke Frondsbergs Navn.faldte til Vaaben. 
Saaledes havde han i Aaret 1526 hvervet 12000 Tydſtere 
paa egen Regning, ved hvilfe han ſaaledes forſtæerkede 
Carl af Bourbons Hær at han funde drage mod Rom og 
indtage den med Storm. Siden førte Frondsberg det 
ſchwabiſte Forbunds Fodfolk mod Ulrich af Wirtemberg, 
og i Krigen imod Frankerig fjente ban i Nederlandene una 
der Philibert af Oranien. Han forbedrede Krigsveſenet. 
Et Slags Fodfolk, ſom af deres Vaaben, en Landſe, Falds 
tes Lanskenets, Landfefnægte og vare inddeelte i Megimene 
ter, gave ei Schweizerne noget efter i krigerſt Holding og 
Tapperhed. Paa Rigsdagen i Worms 1Is21, hvor Luther 
forſparede ſig for Keiſer Carl og de forfamlede Rigsſtœn— 
der, gjorde den forfulgte Mands rolige FRR et ſaadant Ind⸗ 
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tryk paa den gamle Frondsberg, at han klappede Luther 
venffabelig paa Skuldren og ſagde: Munk, Munk, du 
gaaer nuen Gang, ſom Jeg og mangen Anfører ei har gjort 
i det alvorligſte Slag. Men er du af den rette Mening og 
vis i din Sag, faa far fort t Guds Navn og vær ved godt 
Mod; Gud vil et forlade dig.“ — Gammenlign Ad, Reiß—⸗ 
ners Georg og Caſpar af Frundsbergs Hiftorie. Frankf. am 
Mayn 1572 Fol. 

Fronte, Forſiden f. Ex. af en Bygning, I Krigs⸗ 
fproget ev Fronten den Side af Slagtordenen, fom vender 
lige imod Fienden eller det Sted hvor man tænter fig ham« 
Gjore Front imod noget er at vende fig lige imod det: 

Frontefypiceden forrefte Side af en Bygning, ifær 
den Deet deraf fom ſtikker frem for det øvrige, Dusrhovedet 
bruger man Benævnelfen om den forreſte Deel af enhver 
Gjenſtand eller hvad der førft falder i Pinene ; ſaaledes 
bruger man Ordet om Titelblad eller Titelkobber. 

Frontignan, en lille: Stad med 1420 Indb. i 
SMedre-Languedde ved Gøen Thau, hyor der vorer god 
Muſtatellerviin, ſom urigtig kaldes Frontignac. Paffes 
rilles eller Muſkatroſinerne komme ligeledes derfra. Nu 
er denne Stad Hovedſtedet for et Canton i Heraultdep« i 
Kredſen Montpellier, É 

Frontinus (Sextus Julius) en Romer af lav 
Herkomſt, men ſom ved fine Fortjeneſter fvingede fig op til 
de hsieſte Statsembeder, blev Prætor under Domitian- og 
fire Yar efter Conful. Han blev ſendt ſom Feldtherre til 
Britannien og foreſtod de romerſte Vaaben med Hæder, 
Af Nerva erholdt han Opfigt over Vandledningerne, hvor⸗ 
øm han og férev , og døde ſom Augur under Zrajan 106. 
Han var tillige en ſtor Retslærd og fod i hørefte Anſeelſe 
hos fine Samtidige. Han forlangte i fit Teftamente at 
man ei fÉfulde oprette ham ef Gravminde efter hans Død, 
da Erindringen om ham vel vilde vedblive, hvis han fors 
tjente det. Afhans talrige Skrifter i den anvendte Mas 
thematik ere de flefte tabte, Hans fire Bøger de Stratege- 
matibus, hvoraf den 4de Bog handler om Krigsdifciplinen, 
ere bekjendte. å 5 

Fr o ft falde vi den Tilftand i vor Atmoſphæere, hvori 
Vandet forvandles til Fis. Den Grad af Temperatur, 
ved hvilken dette fÉcer er overalt. den famme og altfaa ef 
faſt Punkt, der har Navn af Fryſepunktet. Den kold— 
blevne Luft unddrager Vandet fit Varmeſtof, hvorved det 
taber fin Flydenhed. Froſtens Magt er umaalelig. De. 
organiſte Legemer lide dog ei i lige Grad ved den, og Mans . 
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ge afdem ere ſaalebes organiſerede, at de kunne udholde 
endog den ſterkeſte bekfendte Kuldegrad. Værterne er 
ftæri Froft ved behørigt FZørreveir ei faa ſtadeligt, ſom 
naar den følger firar efter Regn. Aarſagen dertil er ſand— 
fynlig at de fine Kar og Kanaler i Verterne ſelv om Vin— 
teren ere opfyldte med Fugtighed og derfor fprænges i 
heftia Froft ved Iſens Udvidelſe. Derved lider deres 
hele indvortes "Bygning en fuldkommen Forſtyrrelſe. 
"Selv de ſtæerkeſte Egers Knagen i heftig Kulde har vift 
ingenanden Grund. Ogſaa Mengeſtene og Dyrene er ftært 
Froſt farlig og dødelig. Den ſynes af forſtyrre det dyriſte 
Legenes hele Pirrelighed og røve famme al indvortes Var— 
me, Menneſket føler fig angrebet af en faa uimodfiaaes 
lig Lyft til Søvn, at det fover ind og ftivner uden al Fs⸗ 
lelſe. ringer man ét paa denne Maade indſovet Menne— 
fie i et varmt Kammer opvaagner det ei merez den plud— 
jelige Overgang fra Varme i Kulde draber det gandſte; 
graver man det derimod ned i Snee kommer det fig under— 
tiden, Lige Beſtaffenhed har det med forfrosne Legemer, 
der blot kunde reddes ved langſomt at optoes i Sneen. 
Froſten virker ogfaa meget ffadeligt paa viſſe Næringsmids 
ler for Mennejfer og Dyr, Alle faftige Frugter tabe ved 
den deres behagelige Smag og Nering ca gaage over i For— 
randnelfe efterat være opføede. Selv Kjsd fom ved Froſten 
bevares for Forraadnelſe, oplsſes ſſart efter ſamme. Fly— 
dende Sager ſom Øl tabe deres Smag ved Froſten. Hos 
og ere almindelig Aſtvindene de koldeſte. 

Frue er i Danmark en Benævnelfe, man bruger til 
alle de Fruentimmer, hvis Mænd have Rang ,- faaledes 
Taldes en Sekreteers eller Lieutenants Kone Frue. De, 
hvis Mænd have en hoi Rangkaldes naadige Frue, eller 
deres Naade. Ordet fvater aldeles ikke til det tydſte Frau, 
der betyder Kone, Qvinde. : 

Frugt kaldes i Botaniken den Deel af en Gærf, 
fom danner fig af den alerede i Blomſten ſynlige Frugt— 
fpire, Den væfentlige Deel af enhver Frugt udgjsr Sæs 
den, hvorved Bærfen forplantes. Denne ligger enten blot, 
ret er, uden Bedekning, eller hvilket ér Tilfældet ved de 
fleſte Bærter, befinder fig i et Gjemme , hvoraf der gives 
forffjelige Slags, ,fom Capſel, Belg (LBælie), Steens 
frugt, Kjernefrugt, Bær, Nød 2c. Tildeels ſtjenke de 
Menneſket en meget velſmagende og fund Næring. 

Frugtbringende Selſkab eller Palme—⸗ 
ørdenen ſtifted es 1617i Weimar af Caſpar von Teutleben, 
Hovmeſter hos Prindſen Johan Ernſt den yngre, til Ved— 
ligeholdelſe ogGjenoprettelſe af Moder ſprogets Reenhed. 
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Sproget var dengang endnu meget raat, og ſyntes ved 
Blanding af fremmede Ord og Talemaader desuden at vils 
le fabe al Originaglitet. Selſtabet ſteeg til en overors 
dentlig Flot og fit felv Rigsfyrſter, 1%, endog Carl Guſtav 
Konge af Sverrig til] Medlemmer. Ders Indretning var 
dannet efter de italienſte Akademiers; man havde f, Er. 
for af undgaae al Rangftrid og gjere de borgerlige Mede 
lemmer lige med de fornemmere tillagt enhver et Navn, 
fom han maatte betjene fig aft Selſtabet. Dog forfaldt 
man herved til Latterligheder; og endnu befynderligere 
ere de Malerier, Valgſprog og Navne uf Værter valgte, 
hvilke nye Medlemmer erholdt til Symbol og Stjelnetegn. 
Gaaledes heedef. Cr. den anden Directør, Vilhelm Hertug 
af Weimar den Smagfulde (Velfmagende). hans Sindbilles 
de varen Pære med et Hvefpeftif og det faakaldte Valg— 
ſprog, erkjendt Godhed. Andre hedde den Saftige, den 
Mærende, den Bitferføde, den Stive ꝛc. Ved det tydſte 
Sprogs Forbedring forvifte Selffabet fremmeseOrd med alf” 
for ftor Strænghed og opfandt i fammes Sted felſomme tyds 
fe ; det foretog ogfaa paafaldende Forandringer i Orthos 
graphien. Overhovedet er der at beklage, at det hele 
Selſtab et forenede fig til Udgaven af nogle Værker over 
Sproͤget og at for faa ſtore Lærde toge Deel i det. 

Frugtſtykke et Malerie, hvorpaa Have eller 
Træefrugter ere foreſtillede. De erholde deres fortrinlige 
ſte Ynde ved Anordningen, Farveblandingen og Belysnin— 
gen og ere formedelſt Simpelheden i dereg Form og Farver— 
nes ftørre Tæthed mindre vanffelige end Blomſterſtykker. 
De fortrinligfte Frugtmalere ere de Heem, Mignon, Gils 
lemans, Verbruggen, van Royen, van. Hugſum, Rachel 
Ruyſch. 

Frugtviin kaldes eg Cider og har desuden fors 
ſtjellige Navne af Frugten hvoraf den tilberedes f. Er. 
Wöbleviin, Pærevtin, Ribsviin, Palmeviin, Roſinviin, 
Kirſeberviin zc. Den er en, af flimigt føde, ſukkeragtige 
Beſtanddele indeholdende Frugter, ved Gjering tilberedet 
Viin eller viinagtig Orik: den bedſte Frugtviin er den ſom 
man erholderaf Viindruernes Saft, hvilfen og derfor lis 
gefrem kaldes Viin. Da det ev Planterigets Sukkerſtof 
alene fom fan taale Biingjæringen, faa maa Vinen blive 
faa meget fraftigererog behageligere, jo fødere Moften er. 
Den fødefte Moft faaer man under de varme og hede Hims 
melſtrog paa en mere før, ftenet og kalkagtig Bund ifær t 
mindre regnige Aar, da Druerne tidlig blive modne. - Vis 
nen bliver faa meget behageligere jo omhyggeligere man 
gaaer frem ved Presningen og jo mindre der udpreſſes med 
af Skallerne, Kjernerne eller andet uvedfommende» Den 
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bedſte Viin faner man, naar den førft løjeligt udpreffede 
Viin adffilles fra den øvrige og giæres for ſig ſelv. Under 
lige Betingelſer fan man i de flefte varme Lande forvand—⸗ 
fe den føde Saft i adſtillige Palmearter til Palmeviin og 
Sukkerrorets udpreſſede Saft fil vin de canne, Af Roſiner 
Tan man formedelft det i dem værende Sukkerſtof ved Fils 
fætning af en behørig Mængde Vand eler Viin og ved Gjes 
ring frembringe Reſinviin (de Gamles vinum paſſum). 
Til Æble eller Pæreviin eller den egentlig faa kaldte Cider 
(vinum pomaceum) fager man fuldkommen meden reen, ei 
af Forraadnelfe angreben Efteraars eller Vinterfrugt, 
ſtiller den ved Skallen og Kjernen, fnufer den eller maler 
den paa. Viinmollen, preſſer Gaften ud og lader ſamme 
gjæreg ligefom Druefaften. Vinen bliver ſterkere, naar 
man førft lader den udpreſſede Saft fryfe og befrier ben 
faaledes fra det overflødige Vand, og fætter Sukker til. 
Paa famme Maade fan man tilberede en viinagrig Drik 
af flere Slags Bær, Den egentlige Gider eller Frugtriin 

tilberedes ifær hyppig ilEngland og Frankerig, og man paa⸗ 
ftaaer at Beboerne af Normandiet have opfunder Eideren, 
fordi: de formedelft deres foldere Glima ei funre drive 
Viinavl. Til Maade er Cideren aldeles ikke ſtadelig for 
Sundheden, men deſto mere, naar man myter for meget 
af den, da den er ſterkt beruſende. . 

Frygt er levende Bekymring for Fare eller ethvert 
(ofte Fun indbildt) Onde hvilket vi ei føle Kraft not fil af 
kunne modſfage. Graderne i famme ere Banghed, Angeſt, 
Gruen, Ræbfel, Den, ber har Tilbsielighed til at frygte 
Talte vi frygtfom; den der fatter fig let for af mode 
ftaae Faren med Ovetlæg, Falde vi modig; hvo der ei 
let Fan ſettes i Frygt uforſtrekket. HSvo der mangler Mod 
er feigz hvo der mangler Uforſagthed, frygtfom oa: ban 
Fan let afſtrekkes ved Foreſtillinger, ſom vælte Frygt eller 
ufcrmodede Tilfælde. Denne Frygtſomhed er en blivende 
Tilſtand, Forffrætfelfe derimod overgagende; felv den 
modigſte Fan fættes i Strgi, Der er altſaag ForfÉjet 
imellem Frygt og Frygtſemhed. Him hører til Affecterne 
og virker ofte uvilkaarligt, men Fun overgagende, denne ligs 
ger i Characteren og er varig. fro der frygter, gjør det ved 
Synet af Faren, den frygtfomme i længere Fraftand frå 
den, thi den kunde jo fomme nærmere; fan flygter og 
troer neppe at kunne undflye den. Frygtſomhed er en 
Følge af phyſiſte Indtryk paa vor Følelfesevne, forſtarket 
og befæftet ved legemlig Beſtaffenhed eg Opdragelſe. En 
zængftelig Forfigtighed chararacteriferer ben Frygtſommes 
hele Opforſel, herſter hans Zale, hans Gang, hang 
Bevægelfer og hans Anfigt. Hang Stemme er ferſagt, 
lav, ængftelig, ligeſaa hans Gang, J Omgang er ban 
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mere krybende end høflig, thi han troer ei noffom at funs 
ne tage fig iagt for at fornærme andres « 

Frøfeneren Zitel for fornemmere ugifte Fruen—⸗ 
timmer, dog falder man ei alle de ugifte Fruentimmer, 
Frokener, hvis Mødre ere Fruer. Kun Døttre af fore 
nemmere Mangsperfoner erholde denne Titel; dog har 
man i den fenere Tid ei fulgt nogen beſtemt Regel heri. 

Fuger (Frederik Henrik) født i Hgilbronn 1751 var 
Son afen Præft. Alerede i Stolen følte han Lyft til at 
tegne alting efter, og alerede i fit arte Aar malede ban 
uden aft have havt nogen Anviisning fmaae Billeder i Mis 
niatur. Men Synet af Alexanders Slag ved Audtan efter 
Le Brun, Læsning af ftore Kunſtneres Levnet og hansHang 
til hiftoriffLecture beftemte ham til Hiſtoriemaleriet. En ans 
feer Slægtning i Stutgard bragte ham iGuibals der værens 
de Skole, hvor han uagtet al Opmuntring af: fin fortræffelis 
ge Mefter, var nær ved at tabe Modet og Haabet om at 
udrette noget Stort i Kunſten. Han gik virkelig og til 

alle for der at ftudere Jura, men her opmuntrede Klotz 
— tilei.af blive ſin førfte Leveplan utro, Derefter 
fortſatte han fine Tegnetimer et Par Aar i Dresden 
og bøægav fig 1774 til Wien, hvor Bekjendtſtab med den 
værdige Hofraad von Birkenſtock ſtaffede ham den Fordeel 

at han af Keifjerinde Marie Therefia blev. fendt ſom Penfios 
næv fil Kom. Efter et ſyvaarigt uafbrudt Studium der 
(1775 — 1781) gik han 1782 til Neapel, hvor. den dervæs 
rende keſſerlige Geſandt Greven af LCamberg fog ham to 
Mari fir Huus, i hvilken Tid han fil Anledning til offentlig 
at legge fine fortrinlige Talenter for Dagen faavel ved tre 
ftore Freſcomalerier i Dronningens tyde Bibliotheklſali 
Gaferta (uden forhen at have havt nogen Øvelfe i denne 
Kunſtgreen) fom ved et. heldigt udført Portræt af denne 
Prindſeſſe. Aar 1783 erholdt han en Indbydelfe at træde 
ĩrusſiſt keiſerlig Tjenefte , man foretrak af Taknemmelig— 
hed en anven næften famtidig veddet wienife Dof, hvorhen 
han blev faldet 1784 ſom Vicedirector ved den derværende 
Maler: ag Billedhuggerſkole. I Begyndelſen maatte han 
ber næften gandfÉe, maaſtee mod fin Villie, beſtfeftige fig 
med Miniaturmalerier, hvilke ham dog Sehandlede ien 
driftig en Hifforigmalev værdig Maneer. Men i Mels 
lemtiden dannede han fig ei mindre i Oliemaleriet med det 
bedſte Held, hvorom hans fortræffelige Billede af Joſeph 
2den og Germanicus's Død i. den wienffe Forſamlings— 
fal vidre, Aar 1788 gif han til fit Fodeſted for. efter 16 
Aars ZFraværelfe at beføge fin Fader; herpaa gif han nogle 
Maaneder til Mainz, hvor Churfyrſten vifte ham forttins 
lig Ære, og faa igjen til Wien, Nu fulgte fra hans utræt: 

i 
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telige Haand et aandrigt Billede af mærkværdige Perſoner 
eller og et hiſtoriſt Malerie det andet. Af hine anføre 
vi her fire i Legemsſtorrelſe. Joſeph 2den, ſom Catharina 
den 2dens Bundsforvandte, Erkehertuginde Eliſabeth, der 
binder en Laurberkrands for fin Gemal (den nuværende 
Keiſer) under Beleiringen for Belgrad, Laudons Billedet 
Harniſk, ſom Belgrads Betvinger og Mad. de Witt i ny: 
græff Coſtume. Af hiftoriffe Stykker: Prometheus, ſom 
bortrøver den himmelffe JId, for Greven af Zinzendorf t 
Slottet i Ernſtbrunn; Vhilip og Crafiftratus i Greven af 
Fuggers Gallerie; Orpheus, ſom udbeder fig af Plute 
Zilbagegiveifen af Eurydice; og Dido paa Baalet, det 
fidfte for det fyrftelig kaunitzſte Cabinet; de ferſte Foræla 
Dre ved Abels Liig for fin Ben Herren af Naith 3 Junius 
Brutus's Dom over fine Sønner og ſom Sideſtykke Virgi— 
nias Død, begge i Greven af Fries's Kunſtſamling; Semi— 
ramis, ſom ved fit Pontbord erfarer Babyleniernes Op— 
ſtand imod ſig og endelig Sokrates for ſine Dommere. Af 
hans Miniaturhilleder, fom udmærke fig ved deres characs 
teriftiffe Lighed, ved bet yndige i Vændingerne og deres 
ſande og kraftige Farve frem for alle andre i denne Kunſt— 
green, nævnes her blot Keiſer Joſeph 2dens (det enefte af 
denne Monarch ,… der virkelig ligner,” ſtukket af John) 
og et andet af Grevinde Rzewuſta, i fit Cabinet omgivet 
af fine Børn, " Ci mindre mærfværdige ere 20 Haandteg— 
ninger, fom denne Kunſtner har forfærdiget under en længe 
vedholdende Upaſſelighed, efter Klopſtocks Meffias paa 
blaat Papir med Kride og Tuſt. Nogle af diffe ere ſtukne 
til den nye Leipziger Pragtudgave af dette Digt, ligeledes 
af John i punkteret Maneer (faa godt famme og bet Lille 
Format tillader). Foruden denne have fornemmelig føl» 
gende Wienerkunſtnere arbeidet efter ham: Bartſch, Be— 
ckenkam, Griger, Jakobe, Kinninger, Pfeiffer, Rhein og 
Wrenk. Etſede af Fuͤger felv ere hans. før omtalte Se— 
miramis, en Herkules's Forgudelſe og en Allegorie over 
Maleriet. Et af hans nyefte og tÉjønnefte Arbeider er den i 
Aaret 1804 for det keiſerlige Hofcapel malede »Sohannes i 
Orkenen, hvilfet blev betalt med 1000 Dukater. 

Fugger, Familien, var Engang anfeelig og uds 
bredt i Tydſtland, nu er der fun enkelte Levninger tilbage 
afden, Anne Meisner af Kirchheim fødte fin Mand, den 
ærlige Vever Johannes Fugger. i Landsbyen Graben ei 
langt fra Augsburg, to Sønner, Johannes og utrich, 
om hvilfen ſidſte man ingen videre Efterretning har. Vet 
anede det ei den muntre Johannes hvilket Skridt han gior— 
de til Familienavnets Glands, da han felv en Mefter i 
Veverkunſten, ombyttede den lillekandsbye med den ſtienne 
Stad Augsburg 3 han folgte fin arvede Deel i Faderens 
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faa Grundeiendomme og tilgiftede fig Borgerret med Klare 
Widolph. Dette ſtedte t Aaret. 1370, Væverlauget t 
Augsburg var af ſtor Anſeelſe og rofte fig af alerede at have 
deeltaget i Keiſer Ottos Seier over ungarerne ved Ledj den 
Iode Aug. 955, og af være et Medlem af dette Laug 
fmigrede vel meget den forfængelige Johannes Fugger, 
hvis høie Gind endnu mere vifte fig da hans elffede Kone 
Klara var død. Han ægtede da Eliſabeth Gfattermann, 
en Raadsherres Datter (1382), To Sønner og fire Døttre 
udfprang af dette Ægteffab. Raadsherrens &vigerføn 
blev een af de told i Lauget, ſom ſadde i:Raadet, og færdes 
les vigtig blev Johannes, da han blev Friſchoͤffe ved den 
veſtphalſte Vehmret. Han havde erhvervet fig 3000 Gyl⸗ 
den, en ftor Capital for den Tid, da han døde 1409. Hang 
ældfte Sen Andreas aagrede faaledes med fin Deel af 
Arven, at han fnart blev kaldet den rige Fugger. Barba— 
ra af den gamle Slægt Stammler af Aſte blev hans Ges 
malinde og ved hende ftiftede han den adelige Familie 
Fugger af Raadyret, faldet faa efter det Vaaben, ſom 
Keiſer Frederik 3die gav Gønnerne, men denne Green af 

Familien uddøde aldeleg 15383. Johannes anden Gøn Sas 
cob, den førfte Fugger, der befad et Huus i Augsburg var 
heldigere i fin Slegt. Fre af Jacobs Sønner: Ulrich , 
Georg og Jacob giftede fig i de adeligfte Familier og bleve 
af Keifer Marimilian formelig optagne i Adelſtanden, efs 
terat de af Keiſer Frederik 3dje havde erholdt fom Vaaben 
fo Lilier og Bøffelhørn (1473) thi Fuggerne tjente Hufet 
Oſterrig meer end nogen anden Familie ved Raad og Daad 

ved de Mitler, deres frore Rigdomme gav dem i Hænderne, 

Naar Maximilians Skatkammer var tomt og han behøvede 

Penge til fine Planer, ſtod Fuggernes ftedfe fyldte Penges 

caffe ham aaben. For 70000 Guldgylden pantfatte han 

dem paa Io Aar Grevſkabet Kirchberg og Herſtabet Weiss 
fenhorn, og Fuggerne behøvede fun 8 Uger aft udrede de 

170000 Dukater Subfidier, hvormed Pave Julius 2den i 

Forening med Kongerne af Spanien og Frankerig unberftøts 

fede Keifer Marimilian i Krigen mod Venedig 1509. For - 
at erholde Tiaran, hvorefter Maximilian ſtrebte, men ei 

erholdt, negocierte han!3ooo00Dutater hos Fuggerne, hvor⸗ 

for han fatte fine bedſte Klenodier i Pant. Jacobs Søns 

ner hefæftede Huſets Hæder hver paa fin Maade. Ulrich 

opofrede fig allene Handelen, fom han drev med Oſterrig. 

Ved Keiſer Frederik Zkzies Sammenkemſt med Hertug Carl 

den driftige af Burgund i Trier (1473) paatog Ulrich fig 

Leveranſerne for: det Eeiferlige Hof; hang Skriverſtue 

(Contoir) kaldtes den gyldne og var vidt og bredt berømt. 

Der varingen Sandelsgjenſtand, fom jo Ulrik omfattede 
ved fin Digten og Tragten, felv Albrecht Durers Kun ftværs 

Fer vandrede igjennem hang Hænder til Italien. Jaceb 

var bleven Biergverksmand; dan forpagtede de gyldne 
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Ertsaarer i Séwaz i Tyrol, ved hvilke han og hans Fas 
milie vandt uhyre Rigdomme, hvoraf Erkehertugerne af 
Oſterrig erholdt 150000 Gyiden til Laans, og det prægtige 
Slot Fuggerau i Tyrol opførtes. Jacob dede i Hal i Ty⸗ 
rol (1503) og Keiſeren ledfagede ham perfonlig fil hang 
Hvilefted, dette funde man. læfe i en SGravffrifi under Bu⸗ 
erne foran Kirken i Sall, men Stormen, fom 1309 ødelags 
de Hall og Schwaz, forfyrrede og dette Monument: Fuge 
gerne fortfatte Bjergværtsvefenet her faavelfoem i Ungarn, 
Krain og Kårnthen og deres Gulddynger bleve ſtedſe ſtor— 
re. Derhos lykkedes deres Handel ftedfe bedre: deres Vas 
rør gik til alle Egne og Lande, og næjften enhver Vet, 
ethvert beſeilet Dav forte fuggerſte Laſtvogne og Sfibe. 
Den høiefte Glandé naaede Familier under den ſtolteſte 
af de todſte Keiſere, Garlste. Ulrich Fuggers Sonner 
vare døte uden Arvinger; Jacob havde ingen Born efter—⸗ 
ladt og ſaaledes beroede Stammens Giands paa Georg, 
der avlede fo Sønner med den ædle Regina Imhof, nems 
lig Raimundog Anton. J diffes Tid holdt Carl den mærfs 
værdige Rigsdag i Augsburg og Iaae Lat og Dag i Antons 
kobbertakte Huus paa Viintorvet. Anton havde frie Ade 
gang til ten frolte Spanier, thi Fuggerne kom den keiſer—⸗ 
lige Skat ofte til Hjelp og Keiſeren regnede ved mange 
Leiligheder paa deres Underſtettelſe, fom paa Toget imod 
Zunis (1537): - Keiferen ophsiede Fuggerne i Greveſtanden 
(14 Nov. 1530) gav dem det pantfatte Kirchberg og Weiss 
ſenhorn arveligt, optog dem blandt Rigsftænderne pag 
ten føj e Grevebeznk og begavede [dem med et Segls 
brev, irfelig tilſtod dem forſtelige Rettigheder. 
„Endnu ingen har Jeg tilſtaaet fligt, og heller ikke er Jeg 
tilſinds nogentid at gjøre det mere,”" ſagde Cart — men 
neppe vare fem Aar forløbne, før han tilſtod dem den Fors 
ret at flaae Guld og-Gølvmynter, hvilfen de 5 Gange has 
ve benyttet (i Aarene 1621, 22, 22. 240g 1694). Ogſaa 
fad Anton og 12 af hans Cfterfommere i det hemmelige 
Raad, fom trandde iſtedet for Rigsſtadens Laugsregjering. 
Denne Xnton efterlod 6 Milloner Guldkroner i rede Penge, 
Koftbarheder, Juveler og Ciendomme i alle Dele af Euro— 
pa og begge Indierne. Keiſer Carl fÉal engang, da han 
befaae den fongelige Skatei Paris, have ſagt: ,,3 Augs⸗ 
burg er en Vever, fom fan berale alt dette med fine egne 
Penge.“ Keiſer "Ferdinand 2den forhøjede endnu Fugger— 
nesGlands da han ei alene befræftedeCarls Naadebrev, men 
meddeelte Greverne Hans og Hieronymus Fugger det faa 
kaldte ftore Comitiv med alle Rettigheder for de to eldſte 
af Familien, hvorved te bleve berettigede til at anlægge 
Bjergværter t deres Herfkaber, indrette Markeder, ſtjenke 
Lehn, arve Underfaatter og tage deres intdragne Gedſer, 
lage, fiffe, anlægge Moller og Vertshuſe. Saaledes toge 
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Fuggerne til i Penge og Hæder, ;,3 fem Hovedgrene (ſiger 
Hæderefpeilet) udbredede den ædle Stamme fig faaledes 
at den i Aaret 16lgtalte faa mange Medlemmer ſom Aas 

. Tet har Dage: 47 Grever og Grevinder og unge og gamle 
Efterkommere af begge Kjeon.“ Ogſaa ſom Grever handle- 
de de og erhvervede fig faa meget, at de inden 94 Aar favde 
ſammenkjobt i liggendeGrunide for 941000Gylden og i Xaret 
1762 beſadde endnu to hele Grevſkaber, 6 Herftaber og 57 
andre Eiendomme foruden deres ufe og Grundſtykker 
iog omkring Augsburg. De fornemfte Embeder i Riget 
vare befatte med Fuggere og flere rigsfyrſtelige Huſe ros 
ſte fig af Slegtſkab med bem. Deres Vaaninger og paver 
vare Mefterftyfler af den Tids Architectur og Smag, og 
jaaledes kunde de ene med Anſtand herbergere Keiſerens 
Majeftæt, og det klingrer mindre eventyrligt, at, da Carl 
den ste efter fit Zog til Tunis tog ind hos Grev Anton, 
tændte denne en Ild i Caminen af Caneeltræe og til Ere 
for fin høie Gjeft faftede hans tunge Gjeldsbeviis pan Il⸗ 
den. — Fuggerne udmærkede fig tillige ved deres Mildhed, 
deres Omforg for Trangende, den Iver, ſom defjelede dem 
at gjøre vel med Raad og Daad-og at hjelpe enhver, der 
var ftædet i Nød. „Ved de ædle Fuggere, ſiger Haeders— 
fpeilet, opfyldtes Frelſerens Bud: Giver, faa ffal (Eder 
gives.” Ulrich, Georg og Jacob, den velgjørende Jacobs 
Cønner, Ejøbte Hufe i Jaceber Forſtaden ved Augsburg , 
lode dem nedrive og byggede 106 mindre, fom de overlode 
fattige Borgere for en ringe Leie; ſaaledes opfom Fugge— 
riet, der under dette Navn endnu er til og Enrolls med eg» 
ne Mure og Porte; Jacob ftiftede og det ſaakal tæhuus 
for 32 af de dengang ſterkraſende Kopper angrebne Frem— 
mede; Hieronymus Fugger teſtamenterede de Fattige 2000 
og et Legat til et Hoſpital for 500 fuggerffe Underfaafter i 
Waltenhauſen; Anton ſtiftede en Skole, et Stipendium 
for Gtuderende, et Legat til aarlig Udftyr for tre unge Pis 
ger; hans Sønner oprettede Træhufet ved Ganſebuͤhel for 
veneriffe Syge, Som troe Gønner af den faa faldte alene 
Jaliggjørende Kirke, beflittede de fig ifær paa at nedlægge 
frore Dire paa Herrens Alter, og, da Reformationen ryftede 
deres Kirkes Grundvoid,. virkede Fuggerne af alle Kræfter 
for deres Troes Sag. Det var dem, ſom førft kaldte Fez 
fuiterne til. Augsburg,” ſtaffede bem Bygninger til Colle— 
gium, Kirke og Skole og begavede dem rigeligt med Penge, 
fom de og underſtsttede andre geiftlige Ordener og Broder— 
Faber. En frøm Troe og hellig Zillid faae i denne Zamis 
lies Rigdom eg Magt Fun Himlens ſynlige jordiſte Velſig— 
nelfe, for faa megen Msie, Redelighed og Godhed. — Ef—⸗ 
fer ve to ovennævnte Ørgdre Raimund og Anton har Stam— 
men deelt fig i to Stammer, den raimundſte og Antonius— 
Linien; diſſe eve igjen deelte i flere Grene, men alle ſtrive 



Sul 665 

fig: Greverne Fugger af Kirchberg og Weiſſenhorn. Den 

rdimundſte Hovedlinie deelte fig med Raimunds to Sønner 

i to Grene. Johan Jacob ftiftede den phirtiife og Georg 

den kirchberg⸗weiſſenhornſte. Af den førfte findes endnu 
den frantsbennoiſte Green i Goͤttersdorf; fo andre Grene 
ére uddøde. Den kirchberg-weiſſenhornſte eller Georgs: Lis 
nien blomſtrer endnu i ſtjonne Grene. Antoniuslinien 
havde tre Sidelinier, den marx-, hans- og jacobiſke. 
Den førfes Mandsſtamme ev uddød 1676; af den Hans-fu⸗ 
geriEelLinie gives der endnu fem Grene. Den jacob⸗fuggerſte 
Linie blomſtrer endnu i den babenhauſiſke Green, ſom ef— 
terat be øvrige Deſcendenter lidt efter lidt ere uddøde, har 
bragt deres ſamtlige Befiddelfer til fig, Grev Anſelm 
Maria Fugger blev af Keifer Frants 2ben (1 Aug. 1803) 
ophoiet i Rigsfyrfteftanden med Forſtefsdſelsret, og Rigs— 
herffaberne Badenhauſen, Boes og Rettershaufen under 
Hovedbenævnelfen Babenhauſen ophsiet til et Rigsfyrſten⸗ 
dømme, > Bed Rhinforbundets Oprettelſe kom ſaavel bette 
Fyrſtendomme ſom de øvrige fuggerſte Beſiddelſer under 
Kongen af Bayerns Souverainitet. Babenhauſen er Res 
fidenfen for Anſelm Maria Fugger, hvis beftemte Efter⸗ 
følger er Anton Anſelm. De fuggerſte Befiddelfer uds 
gjøre omtrent 12 Qvadratmile med 36000 Menneſter. 

Fulda i den forrige overrhinffe Kreds var fordum 
et rigt Benedictinerabbedie, men fra. 1752 et exemt Høis 
ftift. J Aaret 1302 blev det ophøiet fil et verdsligt Tyrs 
ftendømme og tildeelt Prindfen af Oranien ſom Sfadesløss 
holdelfe 5; men efter Slaget ved Jena (od Napoleon det tas 
ge i Befiddelfe meb den CrÉlæring, at det aldrig mere fÉuls 
de fomme filen Prinds af Oranien og lagde det 1810 fil 
Storhertugdsmmet Frankfurt. Mu even Deel deraf fores 
net med Heſſen Caſſel. Landet beftod før af 43 Qvabdrats 
mile og havde efter Zællingen 1796 90000 Indb. Deter 
for Størftedelen biergigt og har gode Skove, men dyrker i 
de frugtbare Dale tilſtrekkeligt Korn for Indbyggerne, 
desuden megen Hør, der forarbeides fom Garn og Lærred, 
hvilket tilligemed Brende ereHovedartiklerne forudfsrſelen. 
Nogle Egne have god Biinavl og Qvagavlen er ligeledes 
en Gjenſtand for Handelen ſaavelſom Forfendelfen af 
Bruckenauer-Mineralvand. Salt gives der til Nodtorft. 
Staden Fulda ligger ved Floden af ſamme Navn, har 
ſtjonne offentlige Bygninger og talte i Aaret 1796 i'653 
Huſe og 5132 Indb. hvortil endnu kommer Forftæderne Al⸗ 
tenhof og Hinterburg med 1409 Indb. og der Militære 
Foruden Agerdyrkningen er Garnhandelen en Næringgvet 
for Staden. J Narheden ligger Fafaneriet et ſtjont 
Eyftflot, 
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Fundamentalbas (af Fundament, Grunde 
vold) Grundbaſſen i det muſikalſte Accompagnement, hvils 
Ten findes naar. man fører en Harmonie tilbage tir dens 
Stemmeaccord, fom Generalbaſſen lærer, 

Funderet-Gjeld, Fonds eller Stods- kalbes 
ben engelſte Statsgjeld, for hvis Rentebetaling faſtſatte 
Skatter ere anviſte. Den erholder "Navn enten af oe 
Procent den yder eller af andre Omſtendigheder. Diſſe 
Papirers Stigen og Falden er Sjenftanden for en meget 
udbredt Aagerhandel. Desuden gives der ikke funderet 
eller Interimsſikkerheder. Af diſſe Fonds eller Stocks er 
Englands Nationalgield fammenfat (See Urt, England og 
Fonds). 

Fungiter ere Koralfvampe , Svampe lignende 
Forſteninger. 

Furca eller Gaffelbjerget, et 13,171 Fod 
høit Bjerg i Walliſerlandet, hvilket kaldes ſaaledes fordi 
Landet, feet derfra ligneren Gaffel, da Bjergene trætte 
fig hen paa begge Sider ſom Benene i en Gaffel; efter Ans 
dres Fortolkning har det fit Navn af finetobhsiefte Spidſer. 
Det ligger paa den nordveſtlige Side af Walliferlandet og 
udgjør Hovedmiddelpunktet af de høie Alper. Fra Syd— 
veft henimod Furca gaaer den høiefte Kjede, der adſtiller 
Wallis fra Piemont og fra Furca ſtrokker fig en næften lis 
geſaa høi Kjede, hvorved Berns Overland grændfer til 
SBallis. Paa Oſtſiden flaaer det i Forbindelfe med St. 
Gotthard og Hovedbjerget ſtrekker fig derfra langs Syd— 
grændfenaf Graubuͤnden. Paa Walliſer-Siden opſtager 
af det fra to Gletſchere kommende Vand, Floden Rhone , 
fom fager fit Løb mod Sydveſt. Fra flamme Biergmaſſe, 
hvis Middelpunkt Furca udgjør, udfpringe og de i forſtjel⸗ 
lige Retninger løbende Floder, Reuß, Aar, Teſſin og 
Rhin. Paa den hoieſte Spidfe af Furca udgjsr et Kors 
Grandſeſtjellet melem Wallis og Urferdalen i Uri, 

Furier (fee Erinnyer og Eumenider). 

Furioſo betegner i Muſiken ei far meget en Art 
af Bevægelfe ſom Chararteer i Udtrykket og bruges derfor 
og kun ſom BViordf. Er. Allegro furioso. Det Bildedog 
Raſende, hvorpaa dette Udtryk hentyder, befordres ei 
ved en overordentlig Hurtighed, ſom man vildfarende - 
troer, men en vild og haard Accent i Foredraget afgiør her 
mere end Bevegelſen, og denneUccent begunftiges af Tone— 
fætteren med Henfyn til Udførelfen, ved fremmede og haar⸗ 
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be Digreffioner, vedholdende Diſſenanſer, Sforzatos, 
uventede og pludſelig indtredende Fortes ꝛc. 

Fuͤſelier kaldes egentlig en med en Flint eller Tet 
Gevær (Fisil) bevæbnet Soldat til Forſtjel ſaavel fra de 
fordums Landſeknegte fom fra Muſtetererne. Nu omftuns 
der betegner man med dette Mavn et viſt Slags let Infan— 
terie, hvis Geværer noget kortere og lettere end Muftetes 
rernes. 

Fuͤbli eler Fuͤßlhy (Genrik) af Englænderne 
faldet Fuſeli, en beromt Kunſtner, Forfatter af Miltons 
Gallerie, og en aandrig Kunſtdommer, hvis Forelæsninger 
holdne i Kunſtakademiet i London 1801, Sſchendburg har 
overfatog udgivet (Braunſchweig 1803)" Han er født 
1742. Spiren til hans Birtusfitet vaktes i hans Fædrenes 
ſtad Zuͤrich mellem 1750-— 1760, hvor kort efter hverandre 
Klopſtock, Kleiſt og Wieland havde ſat Yandetnet Bevægels 
fe og vakt meger, ſom ferſt ſildigere fom til almindelig og 
offentlig Kundſtab. Efterat han 1761 med Lavater havde 
foretaget fig en Reiſe i Tydſtland, gif han tilbage til Eng— 
land og derfia 1772-til' Rom, 1778 vendte fan tilbage 
til England og tog der fit beſtandige Opholdsfted, Man 
finder Efterretninger om ham i Gødes England og Wales, 
Zdie Deel og hos Forfter i hans Anſichten. fans famtlige 
Verker tilligemed et Forſog af hans Biographie ere udkom— 
ne fiden 1806 i den fuͤßliſte Kunfthandling i fire Hefter, 
Storfol. De beromteſte Fremftillinger i denne Samling 
ere: Dions Aand (Geſpenſt) efter Plutarch, alerede roeſt 
af Sulger under Artiklen Hiftorie, Lady Macbeth og nogle 
Scener af Uglſpeil, ſom Fuͤßly alerede gav fig ifærd met 
1756 Den ſimole naturiige Anordning i de fidfte, Sagts 
tagelfen af det rige og malerſte de gamle Klædedragter , 
det kraftige til det burleffe Stof fvarende, dog ei til mods 
bydelig Caricatur gagende Udtryk, beviſe Kunſtnerens For⸗ 
trinlighed Videre har man af ham Herkules i Kamp 
med Diomedes's menneffeædende Heſte, et Forføg af les 
gemliggjøre Sophiſten Philoftratus's Gallerie; Kronrøs 
verne i Shakeſpegres Hamlet er bet fidfte Stykke i den førs 

- fie Afdeling. Fuͤßli hører til de ftørfte nu levende Mas 
lere, hans Mønfter er Michael Angeto, haus driftige Ar— 
beider tabe fig ofte i det Overdrevne og uhyre. 

Fuſtage, Varers Indfatning eller det Kar, hvor 
Barer indpakkes ca forſendes. Fufti kaldes i Kjøbs 
mandsſproget hvad. der regnes. fra Varene for Smiv og 
Beſtadigelſe. Fuſtiregning kaldes Regningen over 
det Sonderbrudte, ZFordærvede eler Befadigede i de tilfer⸗ 
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handlede Barer, hvorfor og Kjøbmæntene bruge Ordene 
Nefac ti og Gerbelur. 

Fyen, enaf Danmarks ftørfte Øer 57 Avadratmie 
le ftor, grændfer mod Mord til Kattegat, «mod SØ. fil det 
ſtore Belt, mod S. til Øfterføen og mod V. tilder lille 
Belt. Folfemængden er omtrent 110,300. Øen er i det 

Hele meget frugtbar paa Korm, Frugter, Hør, Hamp, 
Humle, væg, Faarog Bier. Sndbyggerne raa Landet 
beffjeftige fig hermed faavelfom med Strikning og Vev— 
ning. Kjøbftædernes Beboere nære fig af Handel, Ager— 
dyrfning, Haandverker, Skibsfart og Fifferier. - Fra 
Fyen udføres alle Slags Korn, Boghvede, JÆrter, Wbler, 
Hør, Humle, Smør, Oft, Honning, Qvæg, Heſtem. m. 
Forſtjellige Næringsgrene drives med megen Flid og Ind— 
byggerne vife i det Hele megen Induſtrie og mere Cultur 
end Sjellands Indbyggere. Fyen tilligemed Langeiand og 
Taaſinge (Thorſenge) og Endeel &Smaagerudajsre eet Stift 
med en Bifiop og en Stiftamtmand. Det deles ito Am⸗ 
fer: Odenſe og Svendborg Amt. Til Odeufe Amt, hvori 
OHens vigtigfte Stad Odenſe ligger, høre 8 Herreder 
og fil Svendborg Amt, "Øen Langeland iberegnet 6. Paa 
Fyen felv findes 8 Kjøbftæder og paa Langeland een. 
Hele Stiftet har 201 Kirkeſogne. å 

Fyrſte betyder egentlig den Forſte eller Forreſte. 
J Frankernes Sprog forekommer Ordet (Fuͤrſt) ſom Be— 
tegnelſen paa en perſonlig Værdighed og betyder den, der 
ftaaer foran i Krigshæren, Hærføreren (Hær=tog) hvorved 
han tillige erholdt'en faa ſtor Anfeelfe, at han og i Freden 
gjaldt fom den forſte. Hvad han havde været i Krigen blev 
han og i Freden, Befalingsmand, Regent, Da Frans 
kerne bleve herffende Stamme dlandt de sermanniffe Fol— 
Teflag, erholdt Ordet en almindelig Gyldighed og man bes 
tegnede dermed erhvert Statsoverhoved, Tilfelde og Ome 
ftændigheder fatte overalt i Spidſen af ethvert ftørre eller 
mindre Menneſteſamfund, den, ſom udmærkede fig 
ved Legems- eller Aandskraft eler ved Rigdomme erholdt 
Overvægt. Fyrſternes Værdighed foranlediger et blot 
en politiſt men og en hiſtoriſft Underføgelfe, og til denne 
indffrænfe vi os her. Vi fee at Fyrfte er et almindeligt 
Begreb, thi der gives Fyrfter af forffjellig Rang. og, Bes 
nævnelfe fom Keifer, Konge, Churfyrſte, Erkehertug, tore 
hertug, Hertug; ſouveraine og ikke ſouveraine Fyrfter,… 
Hvoraf kommer denne Forſtjel? J den gamle Hiſtorie fin= 
des den ikke. Der kjender man blot et Slags Monarker, 
Kongerne, og hos Romerne, da der byggedes en Fyrſte— 
throne paa Republikens Ruiner, Keiſerne, Cæfarerne efter 
Julius Gæfar, fom grundede en Enkelts Herredømme i 

(| 
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RNom. Navnet Konge var Romerne forhadt, derfor brugs 
te manſen anden Titel iſtedetkor denne. Forſtjellen er alt⸗ 

ſaa grundet i den ayere Hiſtorie og fornemmelig ved Ger— 
mannérne, der bleve herkende i Europa og hvis Stammer 

=  frængte til Stalien, Franterig, Spanien og Briftahien« 
Maar vi høre Romerne tale om Germannernes Konger -og 
Fyrſter maae vi tage os iagt for dermed af forbinde ſaas 
danne Begreber fom nu ere herffende… En faadan Konge 
fan blot ſammenlignes med Indiernes Caziter>. IJKrigs— 
tider, naar flere Stemmer gjorde fælleds Sag, fulgte de en 
fæleds Anfører, Hertugen; Fyrſten, den Forreſte. Med 
Krigen ophørfe hans Commando, t Freden var hver Stam⸗ 
me for ſig. Øer valgte Folkemenigheden fig i fuld For⸗ 
famiing en Høvdisg, af Romerne faldet rex og princeps, 
Den Valgtes Opholdsſted kaldtes Hof, hvor de offentlige 
Forſamlinger holdtes, Man fulde troe at Mænd af Aar og 
Erfaring almindelig valgtes til Høvdinge; der gives og'de, 
ſom havepaaftaaet dette og tillige at Ordet Greve fommer af 

Grau (Graae) fordi man valgte Mænd, der vare graae af 
Alder til Fyrſter; dog ſynes det fom om man fun fan ana 
fage bette med nøgen Indſtrenkelſe. Udtrykkelig ſiger Ta⸗ 
citus (Geria. 7) „Kongerne, (Høvdingerne) vælge de 
for deres Adels Skyld, Hertugerne” for deres Tapper⸗ 
hed.“ Veed man nu hvad Tacitus forftaaer ved Adel 
(c. 25) feer man lettelig dens Oprindelſe af Rigdom cg 
Landbeſiddelſer. Sandſynmligviis forsgedes Anſeelſen, 
hvor Konge og Hertug, den adelige Rige og den tappre Pære 
fører forenedes i een Perſen. Maar-nu en Stamme, fom 
var i Feide med en fanden, overvældede denne; ſmeltede 
begge ſammen til eet og der opkom ſtorre Diſtrikter.  Ders 
af fan man forklare hvad Tacitus figer paa et andet Sted 
(ce 12:) „ved Folkeforſamlingerne valgte man og Fyrſter, 
der afgjorde Retten i Gauer og Flakker.“ Dife ſynes føls 
gelig at have ftaaef-under Fyrſterne, og i det mindſte taler 
den følgende Tid derfor at diſſe Underdommere vare Gre— 

x ver. Litt efter lidt feer” man de fleſte fmaae Nationer 
ſom Zacitus omtaler, forſpvinde, men færre og ſtorre at 
komme frem, hvori ſandſynligen de andre ere indlemmede. 
Meeſt udmærke fig de alerede under Gordian (237 244) ind 
i Gallien ſtreifende Franker. Stedſe forøgede Fyrſterne 
deres Folge og dannede derved ligeſom en ftaaende Hær 
imod Nationen ſelv. Vi finde i Markulphs Formularer og 
paa flere Steder hos Gregorius fra Touré, at Troſkabseed 
var indført blandt Frankerne, og at er alene Fyrftens 
Folge, men og Folket, fom dog endnu ſtedſe havde den 
lovgivende Magt, aflagde den, "Herved forandredes ſnart 
meget i Forfatningen, og fom en Hovedforanbring mag 
man anſee det, at Hertugerne og Greverne ei mere valgs 
tes af Folket, men indſattes af —— der nu med 
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ſtorre Ret kaldtes Konger. De frankiſke Konger fatte 
Hertuger over Gauerne, eller i de af flere Gauer beſtagende 
Provindſer, for deri at førge for Kriasvæfenet og føre Fol⸗ 
ket i Marken i Krigens Tid. Sreverne bleve fatte over 
Gauerne fom Dommere og øvede Regjerjrasret, ei deres 
eget, men i Kongens Navn. Aar 435 tilintetgjorde den 
franfiTe Koönge Chlodevig ved Seieren ved Soiſſons Leve 
ningerne af det rowerſke Herredemme i Gallien, ſom ſiden 
ombyttede def gamle Navn med Mavnet Frankerig- Chlodes 
vig blev Stifter af det frankiſke Monarkie. Han og hang 
Efterkommere forøgede ſamme; dog var deres Storhed 
afvexlende. Det ſpokkedes, deels ved de indvortes Kris 
ge, ſom de, frantige Konger førte. beſtandig, deels ved 
gjentaane Delinger. Den hele Regierinasmagt kom ende» 
lig i Henderne paa en Majer Domus, og een af diſſe Pi⸗ 
pin den lille, bemægtigede fig 752. Frankernes Throne. 
Under hans Søn, Carb den ftore, efter hvem Stammer 
blev faldet den carolingiſte ſteeg Frankernes Rige til den 
hoieſte Spidſe af Magt og Hsihed. Den 25 Dec 800 paa⸗ 
fatte Pave Leo den 3die Carl Keiſerkronen i-Rom, og ban 

beherſkede ſom Keiſer en betydelig Deel af Europa. Hav⸗ 
de nogen det Onſte, at ville herſte alene faa var det Carl, 
og han forſomte Intet. fam kunde føre til hans Onſters 
Tilfredsſtilelſfſe. Da han indſaage at Hertugernes Magt 
zunne blive Regenterne farlig Tod han diſſe lidt efter lidt 
gaae ind og ſikkrede derved Thronen. Men blot Carig 
Verdighed arvedes af haus Stamme si hans Aand. Hvad 
han havde forenet formaaede hans Efterfolgere ei.af holde 
ſammen. Vel forenede Carl den tykke entnu engang de 
franfiffe Lande under fit fvage Scepter, men i Aaret 887 
ildtes Rigerne ad paa nye, og den fraukiſke Keiferværs 
dighed gik over fil Tydſſtland. J denne Tid havde de frems 
mede Folks Indfald i dette Land gjort Hertugers Indføs 
relfe igjen nodvendig i det mindſte i Grendſeprevindſerne. 
Allerede t Xaret 3847 havde Ludvig den tydſte indſat en Her⸗ 
tug i Thyringen for at beſkytte denne Grændfe mod Sor—⸗ 
berne og ligeledes en egen. Hertug i Sachſen; 907 erholdt 
Bayern og det rhinfe Franken Hertuger, Da diſſe Hers 
tuger og Greverne ſtedſe tiltoae i Magt, faa begyndte begs 
ge at gjøre deres Embeder arvelige, unddrage” fig: Keiſe— 
rens Magt og udøve den dem forlenede Magt, ſom eien⸗ 
dommelig, ei Tom medtagen af Keiſeren. Kort derpaa filtos 
ae de fig og den Ret at repræfentere Nationen, hvilken Keis 
Toeren maatte tilſtage den, love at beſtytte dem i deres Rets 
tigheder ogVærdigheder, benytte fig af deres fælleds Raad é 
Statsanliggenderne og anfee dem ſom Medhijelpere i Res 
gieringsforretningerne. Koblenzer-Fordraget fra 860 ans 
ſees derfor fom een af de farſte Rigsgrundlove til Faſt⸗ 
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fættelfen af den tydffe Rigsforfatning, ſom indſkren 
Tet ved Srænderne,, En Overvægt mere erholdt dens 
ne Herreſtand, da efter Ludvig Barns Død i Slut⸗ 

ningen af' det Iode Aarhundred Tydſtland ophørte at 
, være et Arverige og fra Conrad i1ftes Regjering 912 blev 

et Valgrige. Alerede under de ſachſiſte Keiſere (019 — 
1024) vifte fig Følgerne deraf, thi vi finde aft Fyrſterne bes 
fidde deres Zande vel endnu ſom Keiſerens Vaſaller men 
dog arveligt, og af deres Stemmer paa Rigsdagene, ſom 
hidtil blot vare raadflaaende,” nu bleve Jafgjørende. Un⸗ 
der de -frantiffe Keifere (1024 — 1125; forſamlede de fig 
velendnuſved Hofleiren for ſom Vaſaller at viſe Rigets 
Overhoved deres Zjenefte, men unddrege dem ſamme ſtedſe 

"mere, indtilde under Henrik 4de (1056 — 1106) næften 
overtraadte den ſtyldige Agtelſe. Under denne Keiſer var 
det og at Hertugerne og Greverne begyndte at udøve 
Landshsihed, hvormed bet fnart lykkedes dem faaledes at 
de under Lothar af Sachſen (1125 — 1137) fun vifte fig 
fom deres Provindſers Landsherre. De Forrettigheder, 
ſom Fyrſterne under de frankiſte Keiſere havde tiltrodfet 
og tilkjempet ſig, men hidtil dog kun uſurperet, fandt de 
Leilighed til at faae bekreftede og erflærede for retmæsfige 
under de følgende ſchwabtſte Keiſexe. De geiftlige Riges 
ftænder gif foran 3 dederdslige fulgte dem. J Aaret 1232 
lod Frederik 2den Aſtede et Dokument, hvorefter enhver 
Fyrſte rolig Fuldy have alle Friheder og Rettigheder efter 
fir Lands Sif, hvad enten det var ham forlenet eller han 
befad det ſom Eiendom. Fra: dette Dokuments Datum 
vare alle de Uſurpationer, ſom Hidtil have fundet Sted, 
forvandlede fil lovmæsfige Rettigheder, Enhver Fyrſte 
Greve og Herre vari fit tand, enhver Abbed og BifÉop € 
i det til hans Stift hørende Diſtrikt den fande Regent. 
Paa denne Maade blev Tydſtland et Indbegreb af nogle 
hundrede Stater, aldeles. forffjellige i Størrelfe, Navn 
og Forfatning. Denne Mængde Stater med ufuldkomne 
Gouverainitetsrettigheder, forenede med hverandre ved et 
fællede Overhoved, udgjorde et Statslegeme, kaldet det 
tydfjie Rige. Da det var et Valgrige erholdt Rigets 
Stender naturligviis Valgret, ſom fordum tilkom hele 
Folket. Endnu ved Conrad 1ftes Valg udøvede det ſam— 
me, leiret ved Rhinens Bredder meliem Mainz oa Worms 
Men ſnart kom denne Forretning under Form af Raadflage 
ning i Øænderne paa nogle faa enkelte Fyrfter, der ſiden 
blot ventede paa de Øvriges Bifald. Valget filfaldt be 
Biffopper-og Fyrſter, ſom bekledede Erkeembeder, hvilke 
efterhaanden og i Stilhed havde dannet ſig fra Otto 1ftes 
Tid (936), ſaaledes at de geiſtlige Fyrfter havde Statsems 
bederne, De verdslige derimod egee ſom Giles 
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embeder, Herved erholdt ide fre Erkebiſper af Mainz, 
Trier og CøUun og adffilige verdslige Fyrſter en ſtorre pos 
litiſt Bigtighed. Ved Frederik 1ſtes Valg (1152) omtales 
udtrytkkeligt at det var ſteet ved 6 fil 8 Rigserke-Embeds⸗ 
mænd, Bedethvert nyt Ketſervalg blev de svrige Fyrſters 
Deel deri ſtedſe mindre 3 i Midten af det 13de Mathundred 
bleve de gandſke udelukkede og defyy Stemmeførere forſam⸗ 
lebe fig alene til Valg eler Chur, hvoraf de bleve kaldte 
Churfyrſter, Ved Churforeningen 1338 og ved Carl 4des 
gyldne Bulle:fra 1356 blev Churcollegiet fuldkomment uds 
dannet, Paa flig Maade opfom de forfEjellige Fyrſtetit⸗ 
ler. Kun Churfyrſterne vare udelukkende egne for Tydſt⸗ 
land, i andre £ande.finder man og de øvrige Titler, fordi 
næften alle ftore Stater førft med Tiden fløde fammen af de 
mindre, Da var det blot Keiſerne og Kongerne, der havs 
be fuldkommen Hsihedsret. Derfor gaves der egentlig ins 
gen Konge t det tydſke Rige, uden denromerffe, enhver 
Keiſers forudvalgteThronfslger. Daderfor en Churfyrſte af 
Brandenburg ezenmægtig udnævnte fis til Konge i Preus— 
jen var dette Indgreb i de keiſerlige Rettigheder. — Nu var 
ber en fuldkommen Souverain i Statslegemet "ved Siden 
af ben, fom alene burde være dets og hvor ftor Met den 
Wiener⸗Statsmand havde, der firæmgt dadlede fit Hof for 
at have erkjendt Preuſſens Kongedom, viſte fiden de Krige, 

Preuſſen harførfimod det oſterrigſte Keiſerhuus. Dette 
var det forſte Skridt til den tydſte Conſtitutions Kuldka⸗ 
ſtelſe, hvilten fuldførtes ved Rihnforbundets Oprettelſe, 
hvorvedde forrige Rigsfyrſter erholdt fuldiommen Sou— 
verainitet. Mange forandrede deres Titler og iſtedet for 
Churfyrſter bleve de Konger og Storhertuger. Hidtil havs= 
Se Kongerne forlangt og virkelig fildeels erholdt lige Rang 
med Keiſerne; nu fynes det ſom Keiſerne have før 
ſte Rang ga Kongerne fun den anden. Ruslands Stas 
ber, Veter den 1fre, havde gjort Begyndelſen med, ved Sis 
den af den ene Keiſer (Tyrkernes Guitan havde fun lige 
Rang, ei lige Titel) endnu af opftille en anden. Franke⸗ 
rig blev ophoiet filet Keiſerdom af Napoleon 1804, -men 
dette faldt igjen med ham 1815. Den tydffe Keifervær- 
dighed ophørte ved Rhinforbundets Oprettelſe; derimod 
opkom alerede noget før et. oſterrigſt Keiſerhuus. Det 
tydſte Statsforbund er vel ſiden igjen oprettet, men 
der gives desuagtet ingen tydſt Keiſer, ſom Rigets Overs 
hoved, ; 2 

4 

Fyrfſteforbund (det tyde). Naar man vil 
forftaae Anledningen til og Henſigten med det tydſteFyrſte⸗ 
forbund, maae man gaae filbage til den baierffe Mandés 
ſtammes Uddøen med Maximilian Jofeph (zote Dec 1777)» 2 
Efter hans Død fulde hans Sande tilfalde den nermeſte 
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Agnat, Churfyrſte Carl Theodor af Pfalz. Denne barnls—⸗ 
fe Fyrſte havde givet efter for Huſet Oſterrigs Henfigter , 
hvirtet havde formaaet ham til, ved tilſpneladende rets 
mæsfige Fordringer paa de ledige Lande, at give Slip paa 
Arven i Wiener⸗-Conventionen (3 Jan. 1778). - Denne 
Convenfion modſatke ſig den præfumtive Arding af Pfalz 
Hertugen af Zweibruͤcken, og den retmæsfige Arving til 
den bayerſke Allodialarv, Churfyrften af Sachſen. Begge 
føgte Kongen af Preuffens Mægling, hvilken, efterat alle 
diplomatiſte Underhandlinger med Mfterrig vare afbrudte 
begyndte den bayerſte Arvefølgefrig (Juni 1778). J Fres 
den til Teſchen (13de Mai 1779), ſom endte denne"Krig, 
blev Wiener:Conventionen ophævet, Oſterrig erholdt. af 
Bayern blot Innviertel tiliigemed Braunau, og Carl 
Theodor kom i Beſiddelſe af de gvrige Lande. Preuſſen og 
Susland, der vare Bundsforvandte paatoge dem af garen— 
tere denne Fred. Nogle Aar efter, da Keiſer Joſeph fulg» 
fe fin Moder i Regjeringen over de famtlige aſterrigſte Sta⸗ 

” ter fattede han paa nye den Tanke af arrondere og forſter⸗ 
fe den oſterrigſte Stat ved Bayern. Han indledede derfor 
hos ven aldrende Churfyrſte Carl Theodor Bayerns Bort, 
byttelſe mod de oſterrigſte Nederlande, dog med Undtagelfe - 
af «£uremburg og Namur og lovede tillige Churfyrſten 
Nederlandene under Titel af Kongeriget Burgund, Fri— 
herren af Lehrbach føgte at vinde Churfyrfren og den rugs 

ſiſke Gefandt Grev Romanzow gjorde fig. Umage med Hertu— 
gen af Zweibruͤcken ſom præfumtiv Arving, for at faae 
dem til aft bifalde Planen, og OAſterrig lovede foruden hiin 
Aftrædelfe endnu sn Sum af tre Mil, Gylden. Tilſidſt 
erklærede man Hertugen; af man var forſikkret om Churfyr— 
ſtens Bifald, og af Sagen -ogfaa uden ham vilde komme 
iftand. Men Hertugen fvarede, at han ei vilde vilige it 
Aftræedelſen af ſins Forfedres Lande og vendte fig derfor 
paanye til Frederik aben af Preuſſen. Denne underftøts 
fede firar Hertugens Foreſtilling til Catharina 2den af 
Rusland med alt Eftertryk, og erholdt den Erflæring, at 
Reiferinden havde anfeet dette. Bytte nyttigt for begge 
Parter, men at det maatte være afhængigt af begges frie 
Villie. Omendſtjendt nu eg Ludvig rode fom Medgarant 
for Teſchner⸗Freden lod Kongen af Preuffen forſikkre, at 
Joſeph 2den hans Allierede, havde opgivet dette Project 
formedelſt Hertugen af Zweibruͤckens Modſtand, faa vægs 
rede dog Wiener Hoffet fig ved atgive en beſtemt og tils 
fredsſtillende Crilæring, Frederik indbød derfor i Marts 
1785 Churfyrfterne af Sachſen og Hannovertiiet Forbund, 
hvis Henſigt var af holde over bet tydſte Riges Integritet 
og Forfatning. Churſachſen overdrog fin Geſandt i Ber- 

lin Grev. Zinzendorf og Churhannover Miniſteren von 
Beulwitz at flutte ſamme. Saaledes blev uagtet alle + 
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Oſterrigs og Ruslands Modbeftræbelfer og Noter, det faa 
kaldte Fyrfteforbund undertegnet i Berlin den io3de Juli 
1785 af Brandenburg, Sachſen og Hannover; herved 
forpligtede diffe tre Hoffer fig til at opretholde og befæfte - 
den tydffe Rigsforfatning , overeensſtemmende med den 
weſtphalſte Fred og de følgende gyldige Fredsflutninger , 
den keiſerlige Valgcapitulation og de øvrige Rigslove. 
Forholdsreglerne i Henſeende til Bayerns Bortbytning 
indeholdtes ien bemmelig Biartikel. Inden nogle Maas 
neder tiltraadtes Forbundet ef Churfyrften af Mainz-og 
hans Coadjutor Dalberg, Landgreven af Heſſen Caſſel 
Markgreverne af Ansbach og Baden, Hertugerne af Brauns 
ſchweig, Zweibruͤcken, Mecklenburg, Weimar og. Gotha 
ſamt Fyrſten af Anhalt Deſſau. Oſterrigs Plan var fors 
ſtyrret ved denne Frederik den ſtores ſidſte offentlige Act. 
Angaaende dette Fyrſteforbund, hvilket man i ſin Did ans 
faae ſom en ſikker Sføtte for den tydſke Forfatning , 
udkom en Mængde Skrifter, blandt hvilke et af Chriſt. 
Wilhelm Debm, uͤber den deutſchen Fuͤrſtenbunds, Berlin 
17838, og et'andet af Johannes Miller : Darſtellung des 
Fuͤrſtenbunds, Leipzig, 1787, have varig Intereſſe. , 

Fyrſteret kaldtes i den tyde Stats forfatning 
den Keiſeren tilkommende: Magt. at fælde en afgierende 
Dom i Sager, ſom angif en Rigsfyrftes "Liv, re eller 
Lehnsret. Om denne Rets Oprindelſe veed man intet viſt. 
Publiciſterne ſtreede om Keiſeren alene kunde udøve den, 
eller han ffulde tage de øvrige Rigsſtender med. Denne 
Fyrſteret maa ei forvexles med Privatfyrſteretten, det er 
de Love, fom en Regent har at iagttage i fine Privatfers 
hold, eller fnarere de Rettigheder, der tilkomme ham i 
diſſe Forhold eller i Huusanliggender, modſatte Stats⸗ 
anliggender, En formelig Lovbog gives ei derever: man 
antager def, der ſtewmer overeens i de europeiſte Hoffers 
Skikke, almindelig fom Norm. Succeſſioner, den faderlis 
ge Magt, Formælinger, Formynderſtaber og overhovedet 
Familieſager ere Glenſtande for denne Ret 

Fyriftes eler Landsſkober. Diffe vigtige 
Lære: og Opdragelſesanſtalter i Kongeriget Sachſen, bleve 
ftiftede 1543 af Churfyrſte Mori, ſom beſtemte Bygnin⸗ 
gerne af oe ophævede K:oftre i Pforte, Meiſſen og Grimma 
(førft i Merfeburg) til Soler, hvilke han faa rigelig uds 
fiyrede med de tildeels meget anſeelige Kleſtergodſer, aft 
flere hundrede Drenge for Storſtedelen uden Befaling og 

tildeels for ubetydelige Skolepenge, deri kunde underhol⸗ 
des og underviſes Fra deres Opkomſt udmarkede diſſe 
Skoler fig ved deres faſte Streben efter grundig og lærd 
Danuelfe, og denne Character have de beholdt, uagtet 
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Sidernes Fremſtriden have gjort betydelige Forandringer 
ved dem nødvendige. . Derhos have de det vigtige Fortrin, 
af Eleverne, der danne ligefom en ſtor Familie med Lærers 
ne, ere under beftandig Opſyn og den heleDag igjennem be— 
ffjeftiges pag en nyttig Maade, uden derfor af tilbringe 
mange Timer ubevægelige i Horeſalene. Den flørfte tals 
rigſte og bersmteſte af de fre Forſteſtoler er deni Pforte 
eler Schulpforte, fordum.et Ciſtercienſer⸗Kloſter 12 Miil 
fra Raumburg, beliggende gandſte eenfomt i en ændig Egn. 
Indvielſesdagen var den iſte Mov. 1543. J Begyndelſen 
var Yiumnernes Antal beſtemt til 100, men alerede Chur—⸗ 
fyrſte Auguſt, Moritzes Efterfelger, ,tilføiede 50 og lod 
Skolebygningen udvide. Derved blev den Indretning 
truffen, at enhver Churſachſiſt Stad ſtulde have yegle 
Fripladfe at befætte, hvilfe dog i Mangel af Indfodte 
kunde gives til Fremmede, naar diſſe engang for alle betal» 
te en vis Sum. Blandt de so nye oprettede Madſe vare 
20 Koftpladfe for Udlændige, ſom aarlig betalte 25 Gylden 
øg derfor ligeſom Alumnerne fik Alt hvad de behøvede. 
Eleverne havde et Slags Uniform (den ſaakaldte Spanier, 
en rund Hue af fort Iri, og SkeleFjoien, en fort fort Kaps 
pe, der neppe ſtjulte Ryggen) der farſt er bleven affÉaffet £ 
de ayeſte Zider, Den gamle Skoleindret ning fan man læs 
te at fjende af Pertuchs Ehronicon bortense. Forſt i Aa— 
tet 1780 under den, fortjente Geislers Rectorat begyndte 
mange vigtige Forbedringer, blandt hvilke den væfentligfte 
var at Skolehuſets everſte Etage blev forvandlet til en So⸗ 
veſal, da hidtil fun to eg fo havde boet og ſobetſammen i en 
Celle. Derimod boede nu frelog.tre og flereElever i en Celle, 
med hvis Ovfigt og Undervtisning def blev ved det Gamle, 
men fnart følte man, at diſſe Forandringer ei vare tils 
ſtrokkelige og forvandlede Cellerne til Stuer, faaledes at 
alle Cleverne nu beboe 12 rummelige Sfuet ; mellem fo af 
Stuerne boer paa et eget Kammer en Collaberator , ber 
har Opfigt med dem. "Beboerne af to Stuer fove paa en 
egen Salog Collaboratoren hos dem i et færffildt Cabinet, 
En næften ligefaa forandret Skikkeſſe erholdt den offentlis 
ge Underviisntng; men ferſt i Aaret 1808 blev Overconſi⸗ 
ſtorial⸗Præſident von Noſtiz Jaͤnkendorf ſendt til Pforte; 
han befjendtgjovrde en nye Skoleindretning og Lereplan, 
hvilfen ei lenge efter blev fat i Virkſomhed. Det: af 4500 
Bind beſtagende Bibliothek aabnes to Gange ugentlig for 
Eleverne: de kunne og faae Bøger derfra til Akbenyttelſe 
paa længere Tid. Skoletiden er egentligt beſtemt fil 6 
Aar, for at kunne afgage tidligere behøves kongelig Tilla— 
delſe. Foruden Rectoren er der endnu anſat ſyv Profeſſo⸗ 
rer, en Lerer i Dands og een i Skrivning og Tegning. 
Indkomfſterne beſtyrer Rentemeſteren, der tillige ſom Sko⸗ 

leforvalter har Oekononomien under fig. Fra 1543 havde 
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3500 Elever erholdt Underviisning og Ophold i Pforle og 
af-diffe ere dannede mange udmerkede Mænd," ſom Grævis 
us, Ernefti, Klopſtock, og af endnu levende, Sartorius, 

Eichſtaͤdt, Seidenſticker, Bøttiger, Døring og mangfoldi⸗ 
ge Andre. Fyrfteffolen i Meiffen , kaldet Afranum blev 

«aabnet den 3die Juli 1543 og har 1173 Pladſe. Eleverne 
boede indtil den nyeſte Tid fordeelte i fo ſaakaldte Sovez 
hufe fire og fire ſammen og fov i færffildte ligeoverforhins 
anden liggende Kamre. Ved de færre Indkomſter blev det 
førft i Aaret 1812 muligt at forvandle Cellerne til Stuer 
og anfætte nogle Colaboratorer. Ogſaa herer et Biblio— 
thek, beſtagende af flere tuſinde Bind. Underviisningen 
beſerge ſyv Profeſſorer og en Skrive Sprog: og Dandſe— 
meſter. Til de beremte Elever af denne Skole høre Les⸗— 
ſing, Gellert, Rabener, Klog og blandt endnu levende 
Nizſech, Zachariå i Heidelberg og Andre. Den tredje 
Fyrſteſkole, ſom bidtil har beholdt fin gamle kloſterlige 
Form, er i Grimma t en behagelig Egn ved Mulde. Og» 
faa denne ftifredes 1543 i Merſeburg, men, da den ci der 
vildetr.veg blev den flyttet herhid 1550 og indviet den 
14de Sept. ” Den bar 85 Pladfe, der for Storſtedelen ere 
Kripladfe, tildeets og Kofigiengerpladfe. - Eleverne ere 
deelte i fire Clafjer og underviſes af fem Profesſorer og 
nogle andre Lærere, I Cellerne boe tre og fre jammen, Das 
faa her ere betydelige Forbetringer foretagne, og den gam— 
fe Form har fun vedligeholdt fig i det udvortes, fordi Sko⸗ 
Jen ei havde betydelige Fonds, hvorfor den ligeſom Afre—⸗ 
num i Meiſſen maatte havt Tilſtud fra Pforte. Biblio—⸗ 
theket er 4010 Bind. Her ſtuderede Samuel og Eſias ven 

Pufendorf Cramer (Cantsler i Kiel), Hederich, Tittmann 
og andre berømte Lærde: Diſciplenes Antal i Fyrfteffolers 
ne indffrænfer fig nu et til det befiemte Antal Pladſe, men 
de kunne med kongelig Tilladelſe ogſaa Extraneer tage 
Deel i Underviisningen. Foruden diſſe har Kloſterſtolen i 
Roßleben 7 Mile fra Pforte en lianende Indretning med 
30 fri 08 30 Koſtpladſe og den af Ernſt Geerg 1577 ſtiftede 
hennebergſte Fyrſteſkole i Schleuſingen. 

Fœegtekunſt kaldes ten Hunſt færdigen at for= 
fiaae perſonligt Angreb cq Forfrar, ifær med Kaarde eller 
Gværd. Den anventes et blot tvirfelig alvorlig Kamp 
men og for at ſtyrke og ſmidiggjore Leaemet ved regelnfæg= 
fige Bevægelfer eg felwfom Forlyſtelſe fom fuldendte Frem— 
ſtiling afſen verelſidig Kamp. - Herved" nærmer, fig ben 
ftjonne Kunſt, omendffjøndt Legemets Bevægelfer ei ere 
frie men indfrænfede ved Angrebets og Fotſvarets Henſigt. 
J firfe Tilfælde, maa den et betragtes fom en virfelig 
Kanp paa Liv og Ded, men fom ef Slags. Leeg, hvorved 

- man betjener fig af Gug: og Stifrappierer, 3 Fegtekun⸗ 
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ſten have fornemmelig de Franſte bragt det vidt. Cavalle, 
rifternes Fegtekunſt har meget lidet tilfælles med den fæd, 
vanlige. Skriftlig Underviisning PFægtetunfien tan er, 

holdes i Schmidts Lehrſchule der Fechtkunſt, men den bed. 
ſte Underviisning ev den practifte, É 

Færøerne, en Samling af 22 Øer, i Nordſeen uns 
der 61? 157 — 62? 20' N, B., Kongeriget Danmark tilhs⸗ 
rende. Da Harald Haarfager erobrede Norge droge en 
Mængde Misfornøiede ud, eg Endeel af diffe (Rormanner) 
nedſatte fig paa Færøerne, Afdiſſe Øer ere de 17 beboede 
af 4774 Inbb. paa omtrent 23 Ovabratmile. Landet be— 
ſtaaer meeſt af Klipper, fom dog paa de flefie Steder ere 
bedæffese med en temmelig frugtbar Jordſtorpe. Elima— 
tet er ei jaa koldt fom i andre Lande under ſamme Bredde, 
Luften er fund og Indbyggerne naae almindelig en høt 
Alder. Kornfindes der tun lidet af, derimod er ber Over⸗ 
flødighed af Gresgange, hvorfor. og Landet bar megen 
Qvægavl men iſer Faareavi. Af Mineralierfintes for— 
nemmelig Steenkul. Der findes og betydelige Zørvemos 
fer, ſom erſtatte Mangelen paa SÉdv. Indbygsgerne forars 
beide mange uldne Barer, fom Stromper, Maltrøier og 
Vanter 7c, 3 desuden drive de Fifferiefog have betydelig 
Fuglefangſt. Fra Færøerne udføres uldne Barer, Skind, 
UD, Tælle, Smør, ſaltet Kled, Fjer (Edderduun,) Fiſt 
og Tran. Derimod indfores Korn; Salt, Samp, Jern» 
Viin, Træevarer, Colonialvarer m. m, … De Kordmænd , 
ſom førft landede paa difje Øer, fandt der en Mængde vilde 
Faar, hvorfor de kaldte dem Faaregerne, hoilket er. fore 
vandlet til Ferserne. De vigtigſte Per ere Stromsse og 
Suderse. Paa den førfte ligger Byen Thorshavn, hvor 
der findes en latinfg Sole og hvor Landfogden og de for— 
nemſte Embedsmænd boe. Oerne ere inddeeltti & Sysler 
02 7 Præfigjeld og beſtyres af en Landfoged en Lavmand, : 
en Sorenſtriver og6 Syſſelmand. 

F æftning kaldes et ved Kunſt for enhver mulig. 
Krig ſaaledes indrettet Sted, at Faa deri kunne forſvare 
fig imod mange, fom angribe bem. (En Fæftnings Senfigt 
er, foruden af tjene til Magafin for alle Slags Krigs fote 
nedenheder, at opholde en Fiende i fine Fremſteidt og vins 
de Tid foren jlagen Armee; thi Fienden er for ei at ud— 
jætte fig i Fare nødt til at anvende i der minde en Deet - 
af fin Styrke mod Fæfiningen. Dens Fortrinlighed er 
afhængig; deels af Forholdet hvori Forſparerne ſtage tit 

” Angriberne, deels af Tiden, Hvori den fan holde fa. 
Naar man antager en Fæftnings ydre Polygons Sibektil 

[4 

u 
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99 rhinlandſke Roder, faa behøver, udenverkerne undtag⸗ 
ne en Mangekant af 

Gider — til Angreb fil Forſvar og holder fig M s2 
J d &v ef 

— 

6 2400 Mand 30000 18 fil 20 Dage & 
7—8. 3000-3500 40000 24 H — 
9 — 11 4000:5000 - - 50000 30 5 
12 ⁊c. — 5040:6000 60000 42 — SÅS 

Hvorak ferger, at i Almindelighed ſtsrre Pladſe have 
Fortrinnet for mindre. — Foruden Omkredſen, ſom bes 
ſtager af Baſtioger og Courtiner ere følgende de væfentlige 
Dele af alle Feſtninger; Hovedgraven, Halvmaanen med 
Redouter for Courtinerne, den bedekkede Vei og Glaciet; 
i de indgagende Vinkler af den bedekkede Bei. Vaabenplad⸗ 
fe for Befærningen 2c. Men foruden dette behøves en ind» 
ſigtsfuld og virffom Commandant, en duelig Ingenieur og 
en tapper Garniſon. Alle Udenværter kunne næften anſees 
fom overflødige for den tinge Nytte, de gjsre. Maar en 
Feſtning ffal haveen god Beliggenhed, maa den i Kas 
nonſkudsvidde ei beherſktes af nogle Høtder;' enkelte Sider 
maae være uangribelige, Moradfer eller iverkſatte Overs 
fvømmelfer maa vanſteliggjere Agangen; man maa være 
iftand tilat forfyneFæftningen med alle Rodvendigheder, felv 
naar Fienden ligger for den; Beleirerne bør ei kunne finde 
nogen Side, hvor de ubehindret funne arbeide, Tilførfel og 
Zilbagetog maa kunne afſtjeres Beleirerne; Bande og Klip— 
per maa hindre, dem i at lede Lobegraverne og anlægge Bats 
ferier, den bør beherſte Pafjer og Stromme. 

Fødfel er den Act hos Pattedyrene, da de bringe 
en Unge af deres Art til Verden. Naar nemlig Frugten 
har ligget den bebørige Tid i Moderen og er. iftand, til at 
føre et felvftændigt Liv løsriver den fig for at leve uafhæn-= 
gig af Moderen. Naar nemlig Frugtmoderen ved Frugs 
tens tiltagende Storrelſe er udvidet fil fit Maximum, 
vaagner igjen dens Pirrelighed og Gontractionsedne, den 
træffer fig ſammen fra Bunden imod Aabningen og ved Si⸗ 
derne og driver det modne Fofter ud. Fødfelstiden er fors 
Fielig hos de forſkjellige Slags Dyr, men for hver Art er 
Tiden nøie beftemt for Frugtens Modenhed. Barnet fødes 
efterat have ligget 39 til 40 Uger i Moderen. Fodſelsmo⸗ 
derens Sammentrakning er forbunden med ſmertelige Før 
lelſer, ſom kaldes Beer, fom inddeles i Forveer, der ei ere 
ſaabeftige og de virkelige Veer. Fodſelsmoderens Sam— 
mentrælning foregaaer i ſamme Orden, ſom ſamme Udvi⸗ 
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delſe gik for fig, da den øvre Deel eller Bunden førft trekker 
fig ſammen, medens ben nedre Deel og Aabningen eller dem 
aa faldte Modermund udvider ſig. Herved ſynker Frug⸗ 
ten henimod Aabningen; den i Frugthinden værende Ved⸗ 

ſte drives føran fom den Deel der gjør mintft Modftand-og 
danner en Blere, ſom megef bidrager til Modermundens 
Udridelſe. Deter derfor ffadeligt, naar uvidende Jorde— 
modre, vedKniben i Bleren for tidligt bringe den til at briſte. 
Naar Veerne blive ſtertere gaaer denne Blare af fig felv 
itu og ſtrax fremkommer Barnets Hoved, Da Hjerneſftal⸗ 
lens Dele endnu et ere gandſte fuldendte, men fun ved et 
Membram forbundne paa Hvirvelen, faa de endog kunne 
ſtydes over hinanden, faa fan Hovedet. ved det Tryk, det 
lider faae en mere langagtig og ſammentrykt Form, hvors 
ved det defto lettere fan glide ud igjennem Fødfelsdelene , 
hvorpaa fnart den øvrige Krop følger. Fodſelen i fig ſelv 
er ingen Sygdom, men formedelſt den betydelige Revolu— 
tion den foraartager i Legemet fan den give Anledning 
til Sygdem. Vel fordrer Fødfelen en heftig Anſtrengelſe 
af Naturen, men denne har og truffet mange og bøift hens 
ſigtsmesſige Tilberedelſer til den. Dog. bliver Fødfes 
len ſtedſe baade med Henſyn til Legeme og Sjel af yderſte 
Vigtighed for Qvinden.  Hvilten Overgang fra Sorg, 
Emerte , bange, angeſtfuld Forventning til den glade 
Overbeviisnig af have født et Menneffe! Men tillige hvil⸗ 
Ten Revolution i Legemet ved Befrielſen fra Svangerſta— 
bets Byrde, ved Overgangen fra den meeſt ſmertefulde, 
heftige Anſtrengelſe til pludſelig Udmattelſe! Hertil kom⸗ 
mer Gindsbevægelfen, Tabet af Blod, den forandrede Rets 
ning af Mæringsfunftionerne, førft + Frugtmoderen og 
fiden i Bryſterne. Omendifiøndt altfaa Fodſelen felv ingen 
Sygdom er, faa fan dog en faa pludfelig og voldſom Revo— 
lution i Legemet let give Anledning dertileg fordrer alt— 
faa den frørfte Skaanſel. Gager Fodſelen regelmasſig for 
fig paa den ovenbejfrevne Maade kaldes dennaturs: 
Lig: Dertil udfordres, at Moderbakkenet er rigtig byg— 
get og af dets Aabning tillader den modne Frugt frie Ud— 
gang, at Frugtens Starrelſe fvarer til Bekkenet, fornem— 
melig af Hovedet har den af Naturen beſtemte, til Bakke— 
nets Øjennemfnit fvarende Omfang, Frugtens rigtige 
Stilling og endelig at de udvortes Fodſelslemmer ei have 
nogen unaturlig &Beffaffenhed. Let Fodſel kaldes ben fom 
gaaer for fig uden heftige Anftrængelfer eller Smerter og i 
Tort Zid ei over 6 til3 Zimer fra Begyndelſen af de ſande 
Beer. Svær kaldes Fødfelen, naar den vel er naturlig 
men forbunden med overordentlige Anftrængelfer og Smer⸗ 
ter og fordrer megen Tid. Unaturlig (egentlig fun uregel⸗ 
mæsfig) Fodſel er. en ſaadan, hvorved een eller "flere af de 
auforte Fordringer fil en naturlig Fsdſel mangle f. Cr. 
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naar Qvindens Bakken et er rigtigt bygget, eler i Barn: 
dommen bragt i en urigtig Stilling ved den engelſte Syge, 
naar Aabningen er for trang; faa Barnets Hoved ſelv ved 
den ſterkeſte Sammenyresning ei fan gane igjennem, naar 
Frugtens Stilling crurigtig?c. En funiltig-Føod 
„ſel er den, fom frembringes ved Kunſtens Hjelp med In— 
ftrumenter eller Haandgreb af Accoucheuren. Fortid— 
lig Fodſel kaldes en ſaadan, ſom indträffer nogle 
Uger før den rette Tid erå forlsben nemlig efter, den 7de 
og før Slutningen af den gåde Maaned. Omendſtjendt 
Naturen har beſtemt Frugten en Zid af 40 Uger til dens 
Modenhed, faa kommer den dog undertiden nogle Uger før 
filden Uddannelſe at den fan forlade Moderen. At den 
desuagtet ei er fuldkommen moden bemaerker man af adftils 
lige Tegn. Et ſaadant Barn ſtriger ikke fom andre Børn… 

; men giver blot en utydelig Lyd fra fig, ſover ftedfe, maa 
ſtedſe varmes, hvis et Hender og Fødder ſtal blive kolde 
pan det. Desuden er og — naturligvis meer eller mindre 
efterfom det hat naget ftørre eller mindre Modenhed — Hus 
den paa hele Kroppen tød, ofte endog blaa, bedekket med 
et blødt; langt uldent Gaar, iſer pag Kinderne og Rys⸗ 
gen; Fontanellen er ſtor, Hjernebenene let bevægelige, 
Anſigtet ev gammelt, rynket, Hinene for det meſte lukke— 
de, Neglene paa Fingrene og Tæerne korte og bløde, neppe 
en Linie lange; Vægten er under 6 ofte endog under 5 
Pund, Uttid ig kaldes Fødfelen, uaar Frugten frem » 
kommer før den 7de Maaned; dette er et i en ſaadan Grad 
umodent Garn at det ei fan leve. Sildig Fødfel er den 
ſom forſt indtræffer efter den fædvanlige Tid af 40 Uger, 
Da denne Regning alene grunder fig paa Moderens Angi— 
velſe faa fan ofte Feiltagelfe eler Bedrag finde Sted her⸗ 
ved. Alligevel er en faadan Fødfel af ſtorſte Vigtighed, 
da der fan ſperges om et Barn, der erfedt over 40 Uger 
efter Faderens Død kan anſees ſom retmæsfigt eller ikke. 
De mebdicinffe Skribentere have været af meget forſtjellige 
Meninger i dette Tilfælde. Nogle betvivle Moderens.Fvs 
regivende ved flig en for fildig Fødfel, og angive ſom Gruͤn⸗ 
de at Naturen forbinder fig til Svangerſkabets beſtemte 
Tidsrum, og at Sorg, Sygdom 20. ei fan forhindre Frug— 
tens Bært; Andre derimod paaftaag, at Naturen heri ei 
binder fig til nogen Regel og at mange Aarſager kunne 
finfe Frugtens Gært eꝛc. Plenk figer (i fine Begyndelſes⸗ 
grunde fil Fodſelshjelpen) at uigjendrivelige og paa det 
nøiefte underfønte Bemærkninger have gobtgjort, at. Føds 
ſelstiden Fan undertiden forſinkes fil den 10, 11te Maaned 
og derover. J Roderers Opusc, med, anføres af et Barn 
havde været 15 Maaneder i Moderen, da det kom til Vers 
den og peiede 8 Pund, " Man maa i flig Tilfælde-dømnre 
med ſtor Varſomhed og overveie ale Omſtendigheder— 



Å f AR 

Sgod 681 

Man har iagttaget at flige ſildigt fødte Børn bave givet 
Zegn paa en udtrykkelig Bevægelfe over 6 eler 7 Maas 
feder for Fodſelen, af de have havt en ſtorre legemlig Ud— 
dannelſe end ſedvanligt, thi de vare overhovedet fiørre , 
havde haardere Khogler, Haarene vare længere og mere 
farvede Stemmen ſterkere, HÄinene og Anſigtet mere Jes 
vende; mange ſtulde emdog havt enkelte Zænder. Feilføds 

ſel, Aborteren, naar Frugten filler fig faa tidligt fra Mos 
deren at den ei fan leve, fra Begyndelſen af Svangerſkabet 
til den 7de, men okteſt i den tredie Maaned. Aarſagen 
hertil tan ligge i Moderens alt for ſtore Pirrelighed, ogſaa 
i for megen Fuldblodighed.  senlftøbende Omflændigheder 
kunne givenærmere Anledning f. E. Sted, Fald, Dands, 
Krampe, Lidenſtaber ic. 

FedſelshjelperUdoevelſen af den Kunft ved 
beſtemte mechaniſke, paa phyſiologiſte og. pathologiſte 
Kundſtaber grundede Forretninger for at lette Fsdſelen og 
ſgavel før, ſom under og efter Fødfelen ſorge for den 
Guangres, Fodendes og Nyforlsſtes Sundhed og Liv, Den 
er enDeel af Chirurgien, ligeſom denne igjen en Deel af Læs 
gekunſten i det Hele, Jordemodervidenſtaben er den Deel 
af Fødfelshjelpen, ſom beſtemmer den naturtige Hjelp fer 

-Moder og Barn, felv ved en let Fødfel, Hvorimod man ved 
Kødfetshjelp ei alene indbefatter denne men og den kunſtige 
Hjelp ved fvære unaturlige Fodſler. Fodfelshjelp i vidts 
løftig Forſtand har vel fundet Sted fra de ælde Tider, 
endog hos ukultiverede Folk, ſtjendt meget ubetydelig. 
Selv hos Fortidens mere cultiverede Folk, om hvilke vi has 
ve nærmere Efterretninger, ftod denne Kunſt endnu paa 
et lavt Zrin» S$ Ægypten vare blot Præfterne t Befiddels 
fe af Bidenffaber og Kunſter, derfor udøvede de og Læger 
kunſten og gave fandfynligt deres Raad ved fvære Fadſler. 
Sfraelitinderne havde vel Gjordemsdre, men deres Kunſt 
gik ikke vidt, De førfte, Cfrerretninger om kunſtig og 

mandlig Føbdfelshjelp finde vi hos Grekerne; de ere frø 
Hippokrates's Tidsalder (7357 f. Chr). Lægerne meddeelz 
te ved fvære Fødiler deres Raad. Gjordemødre og Chirurz 
ger ydedeHjelp efter Kunſtens Regler, faavelmed Hænderne 
(om med Inſtrumenter. Af hiin Tids Skrifter fee vi a£ 
Accouchementvidenſkaben flod paa et højere Trin hos Græs 
Terne end den ſtod paa de flefte Sfæderi Europa i forrige 
Aarhundred. Desuagtet foretog man ogfaa hos dem ads. 
Filligt, deels Skadeligt deels uhenſigtsmesſigt, og man 
foretog fun lidet af det fom egentlig var nodvendigt. Mans 
gefGange nøjedes de med at anraabe Eileithya, deres Føde 
ſelsgudinde, om Hjelp. Romerne vare i Førftningen et 
krigerſt Folk, ſom ei agtede Kunfter og Videnſtaber. Saa⸗ 
ledes var og Fedſelshjelpen indſtrenket til nogle uübetyde⸗ 
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ligheder og til Ofre for Juno, Lucina og andre Gubdom⸗ 
me, der foreſtod Fodſelen. Forſt fenere i Monarchiets Tid 
om Lægefunften og med den Fodſelshjelpen iſen bedre 

tand. Romerinderne havde ſedvanlig Sjordemedre , 
men ved fvære Fedſler bleve Læger. kaldne til Hjelp. Diſſe 
vare enten felv Græfer, hvoraf der i Keiſernes Tid levede 
mange Rom, eller deres Kundſkaber vare for: Storſtede— 
len øfte af de greſke Skribentere. Til dette Tidsrum høre 
fornemmelig Celſus (40 ef. Chr: Soranus (100 Aar ef. 
Chr.) Mofchion, fom har forfattet den førfte Lærebog i 
Gjordemodrevidenſkaben og Galen paa famme Tid fom de 
fo forrige. Efter det rou rſkte Riges Undergang i Veſten 
fulgte en lang Mæffe af Aar, hvori Videnſkaberne og 
Kunfterne laag begravne i Mørke; Kun hos Araberne 
vedligeholdt fig endnu nogen Lærdom, og med denne 
Lægevidenfaben og Fødfelshjelpen, fom vi funne fee af de 
Strifter, der ere fomne til os fra hiin Periode f. Er, af 
Rhazes (1932) Haly Abbas, Avecenna (1036) og Abulca⸗ 
fis (1122). Vi fee tillige, at der ei gjordes nogen videre 
Fremgang, men af man blev ſtagende paa det Trin, ſom 
man fiod alerede i Hippokrates's Tid," I Europa blev Læ=" 

gekunſten paa den Tid dyrket af Araberne (i Spanien) af 
Søder, Munke og Avinder. Uvidenhed og Overtroe var 
hos de flefte traadt iftedet for Videnſkab; den kunſtige Fod— 

felsbielp fynes at have indſtræenket fig til Udſtjcrelſen af Fo⸗ 

ſteret af den døde Moders Liv. Ved Afrikaneren Conftans 
tin(1087) blev Sprogkundſtaber og Medicin bragte til Ita⸗ 

lien. I Salerno ftiftedes en medicinſt Skole, påa hvilken 

i det tolvte Aarhundred den faa kaldte Civitas Hippoeratica 

blomſtrede, og ſom fiden blev Moder fil de medicinſte Sko⸗ 

ler i Montpellier og Paris (1220) og alle medicinſke Faculs 
feter i Europa. Derved, at Paverne overgave Munkene 

Medicinens Udevelſe ſamt Larepladſene ved be nye ſtiftede 

Skolber, og Anatomiens og Chirurgiens Udøvelfe blev fors 

budet alle Leger paa det ftrængefte (1215) blev' og Fødfelss 

hjelpevidenſtaben indſtrenket til indvortes og overtroiſte 

Midler, og anatomiffe Kundſkaber manglede aldeles. Om⸗ 

endffjøndt Paven fenere (1311) forbød Munkene Udøvelfen 
af Medicinen, , blev .den dog ſaavelſom andre Videnſtaber 

nedfjunfen i Barbarie, og Fodſelshjelpevidenſkaben blev 

gandſke overladt Avinder, 9) unke, Hyrder og andre flige 

Folk, Bare de færdige med deres Kunft anraabte de Hel⸗ 
gene og hængte Billeder og Reliquier paa Barfeltonen 26, 
indtil Barnet eller Sjelen forlod hende. Saaledes vedblev 

Tilftanden indtil det 16de Aarhundred. Mu begyndte en 

bedre Tid for VidenfEnberne overhovedet øg ligeledes for 

Legevidenſkaben ved Bogtrykkerkunſtens Opfindelſe i det 

15 Aarhundred. Grakernes, Romernes og Arabernes 

Stkrifter kunde nu mangfoldiggiores. Aandsforbindelſen 
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blev almindeligere blandt Menneffene ; Forſtningsaanden 
vaktes paa nye og fif mere Særing end forben. Vel var ved 
denne Tid Fødfelsbjelpen faa atdeleg i Hænderne paa Avins 
der, at det anſaaes fom den ſtorſte Stam foren Mand at 
befatte fia dermed og det betragtedes fom et afſtyeligt An» 
greb paa Qvindefjønnets re og Dyd, og den der gav fig 
af dermed 'fom en Eventyrer og Troldmand. Ja i Gam— 

burg dømte man endog (1521) en vis Or. Veites til Baa⸗ 
let derfor. Dog førgedes hift og her for en bedre Unders 
viisning for Gjovrdemødrene ved Forfattelſen og Udbredels 
fen af Gjordemoderbøger, blandt hvilke de førfte var af 
Euchanius Røflin (Roslein) i Worms og udfom (1513) 
underZitel: Svangre Koners og Gjordemodres Roſenhave. 
Den du igjen rilladte og mere begunſtigede Bearbeidelſe 
af Anatomien, bidrog og meget fil Forbedringen af Føbda 
felshjelpevidenjfaben, hyori fornemmelig Veſalius i Vas 
dua udmærkede fig (1543); Lægerne og Chirurgerne beſtjef⸗ 

tigede fig dog endnu fun blot med det theoretiſke, dog gif de 
ſidſte Udt efter lidt over til Praxis, da de forrettede den et 
allene tilladte men og Tovmæsfig paabudne Udſtjeren af 
Frugten hos afdøde Svangre ſaavelſom andre ved Fedſelen 
forefaldende Operationer. Frants Rouſſet, Saarlæge i 
Paris fremfatte i et Skrift (1581) forſt Muligheden af et 
heldigt udfald ved Snit i Fødfelsmoderen hos Levende, 
hviltet han gav Navn: af Enfantement cæsarien, "cæfarifg 
Bornefsdſel, hvoraf fiden det nu almindelige Navn Keiſer—⸗ 
ſnit opfom. Efter dette Skrifts Udbredelfe blev og denne 
Operation foretaget med Levende baade i og uden for Frans 
ferig, ſelv undertiden uden af den var uomgjengelig 
nødvendig. JTydſtland kom Mænd endnu yderſt fjelden 
til Zødfelsbhjelp, hvorimod det i Frankerig og Italien ale— 
rede var mere brugeligt, at kalde Læger til: Hjelp. Eni 
Accouchementvidenſkaben ti! fin Tid berømte Chirurg i 
Paris, Julius Clement," fom hjalp Mad. de la Valiere, 
Ludvig 14des Majtreffe ved hendes Nedkomſt, erholdt forſt 
ſom Hederstitel Navn af Accoucheur (1711) hvilket behas 
gede Saarlægerne faa meget at de lidt efter lidt lode fig 
alle falde ſaaledes. Henrik af Deventer var den føres 
fie, ſom (1701) focføgte at lægge en videnffabelig 
lig Grund for Fodſelshjelpen. I Frankerig, hvor overhos 
vedet Accouchementvidenſkaben var ftegen højere end i an—⸗ 
dre Lande, blev Hotel dieu indrettet til en Underviisnings— 
anftalt for Gjordemødre (1745). Hiſtorien om Tandens 
Opfindelſe, dette faa høift vigtige Juſtrument for Fod— 

ſelshjelpen, er indhyllet i nøget Morke. Alerede mellem 
Aarene 1660 og 1679, ſtal en vis Chamberlaine, Chirurg 

i London, have opfundet et Inftrument, hvorved han var 
iftand til heldigen at tilendebringe ben fværefte Fodſel for 
Moderen og Barnet, Men han beholdt denne Opdagelſe 
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fom en Hemmelighed for fig felv, gik 1688 til Amſterdam 
hvor han folgte fit Arcanum til nøgle Fødfelshjelpere , 
hvilke ogfaa fiden dreve Handel dermed, og denne vedlige⸗ 
holdt-fig længe mellem Beſidderne af denne Hemmlighed. 
Palfyn, en berømt Xnatomiter og Chirurg i Gent i Flans 
dern, kom endelig paa Spor efter dette hemmelige Inſtru⸗ 
ment.og lcd et førfærdige, der beftod af to Staalſkeer, der 
ligeoverfor hinanden bleve lagde paa det i Bakkenet ſtaa⸗ 
ende Hoved, og hvorved dette ligeſom ved to Jernhænder 
Fulde fremtrekkes. Han fan altfaa anſees ſom den førite 
retmæsfige Opfinder af den forſte Tang (1723). J Tydſk⸗ 
laund vedbley Accouchementvidenſkaben at være i en ufulds 
kommen Tilſtand. Kun fjelden blev mandlig Hjelp tilladt 
af Qvinderne. Gjordemøbdrene vare for det mefte uvidens 
de, de almindelige Fodſelshjelpere ligeledes indſtrankede £ 
deres Kundſkaber og grufomme.i deres Handlen, "Tangen 
forbedredes nu fiedle mere, ifær af Plevier i Amſterdam 
(17530) Levret i Paris (1747) og Smellie i London (1752). 
Fodſelshſelpevidenſtaben blev fuldkomnere ved diſſe Mænds 
Strifter og Underviisning. Selv i Tydifland kom den 
Lidt efter lidt i Yndeft, og lidt efter lidt dannede fig og der 
Fodſelshjelpere, der bleve berømte for deres practiſte Dues 
lighed og bidroge fil at udbrede oeres Videnifad ved mundts 
lig og fÉriftlig Underviisning. Blandt dife udmerke fig 
Kaltſchmidt i Jena (1750), Mohr i Giengen i Schwaben 
1750), Meckel i Berlin, Direktør for Tydſtlands forſte 
Giordemoderſtole (1751); Roderer Lærer ved et andet In⸗ 
ftitut af dette Slags i Goͤttingen (Ligeledes ſtiftet 1751 3 
Cranz i Wien fornemmelig ved Anbefaling og Udbredelfe af 
den Levretffe Tange (1757), Stein i Caſſel og Marburg 
(1763), Wrisberg t Goͤttingen. JDanmark harFedſelshjelp 
Videnſtkaben gfort heldige Fremſtridt, hvortil foruden Læges 
videnffabeng faa fortrinlige Dyrkelſe i det Dele, den Prar-= 
is unge Leger funne erholde paa Accouchementhuſet færde= 
leg bidrager, Zen ældre Sarforph har ftore Fortjenefter 
ſom Accoucheur. Oprettelſen af flere Inftituter for denne 
Videnſkab og G&Gjordemødreffoler har meget bidrager til af - 
lette Underviisningen i ſamme og bringe den til en faa 
høi Grad af Uddannelſe, fom den nu har. Foruden de 
ovennævnte haveendnu i den nyeſte Tid flere Mænd virket 
til dette Maal, fom en Oſiander i Goͤttingen, Siebold i 
Wuͤrzburg og flere. Man er ved diſſe Mænds forenede? Be⸗ 
ftrædelfer og ved Uddannelſen aftalle til denne Kunſt høren=> 
de Kundffaber kommet ſaavidt med ftifrrækfelig Overſigt 
at kunne beſtemme, hvor Kunſten fan forholde fig lidende 
og overlade Fodſelsforretningen til Naturen, og hvor den⸗ 
ne enten ikke alene, eller ei uden Skade for Moder og Barn 
fan tilendebringe Fodfelsforretningen, .og hvor derfor 
Kunſten maa handle ſikkert, faft og beſtemt ligefaa langt 

' 

N 
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fra forrige Tiders Uvidenhed og Uvirkſomhed ſom fra Grua 
fomhed og Vold, 

… Følelfe er, legemlig betragtet; den over det: 
hele Legeme udbredte Folelſesevne (Almindelig Følelfe) el- 
ler den ifær Fingre og Taaefpidferne eiendomlige, af ans 
re Legemers umiddelbare Berørelfe afhængige Folelſesev— 

ne (Folen). Denne organiſte Genfibilitet, hvis Sæde er 
de over hele Legemet udbredte Nerver, forudfætter og en 
indvortes eller aandelig Følelfesevne, hvorved vi bliveos 
de paa Nerverne gjordeIndtryt og derved foraarfagede For— 
andringer bevidſt. Denne aandelige Senfibilitet kalde vi 
ofteligefremFslelſe og inddele den i Folelſe af Lyſt og Ulyſt, 
fordi ben fnart fan være af et behagtligt, ſnart et ubeha⸗ 
geligt Slags, undertiden og blandet: denne Følelfe ftræts 
Fer fig langt videre end hiin; thi den omfatter 1) alle For⸗ 
nemmelſer ved den udvortes Sands, de maae komme igjen— 
nem hvilket Organ de ville, f. E. Synet, Hørelfen .2c. 2) 
Alle Fornemmelfer af den indvortes Sands 0: de, ſom op⸗ 
ftaae ved flige Forandringer i Sjelens Tilſtand, der blot 
kunne iagttages indvortes f. E. ved Indbildnigskraftens 
Billeder, ved Begreber og Ideer, fom avles af Forſtand 
og Fornuft 2c. Herhid høre altſaa: a) den ſadelige eler 
moralſkeFslelſe, fom ei ev andet end det eiendommeligeVel—⸗ 
behag eller Mishag, fom vi føle ved den levende Foreſtilltng 
af det Gode eler Onde. "Denne Foreftilling er egentligt en 
Idee af Fornuften, ſom ved Sædelighedsloven beſtemmer 
hvad derer Godt og Ondt. Jagttage vi nu (hos os felv eller 
andre) en Tænker eller Handlemaade, der ftrider imod hine 
LovesFordringereller femmer overeen med dem faa betragte 
vi lamme i førfte Tilfælde med Mishag eller Ulyſtfolelſe og t 
ſidſte med Velbehag ellerTilfredshedsfslelſe, og denne Føs 
lelſe kaldes den ſedelige, fordi der tages Henſyn til det 
ved Sædelighedsloven beſtemte Gode eller Onde, Af en 
anden Arter b).den æfthetiffe Følelfe, ſom befraaeri en 
eiendommelig Belbehag idet Skionne og Ophaiede og Miss 
hag i det Heslige og Lave. Ligeledes føle vi eiendomme— 
ligt Belbehag.i det Sande og Misbhbag i det Falſtke, hvoraf 
Sandhedsfolelſen udfpringer, hvilken man og kan falde 
logiſt Folelſe. Alle diſſe Følelfer ere allerede af Naturen 
tilſtede hos Menneſtet, men kunne meget ſtyrkes og forfines 
ved Udviflingen og Uddannelſen af Menneſkets naturlige 
Anlæg,” ligeſom de paa den anden Side funne ſaaledes 
ſvcekkes og undertrykkes ved Raahed og Laſtefuldhed, at de 
hos mange Menneſker ſynes gandſte at være uddøde, 

Folelſese vne. Fra den Zid den critiſke Philo⸗— 
fopbie bevirkede én dybere uefertning Af Mennefkets 

* 
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aandelige Natur og en ſtarpere Sonderlemmelſe af Bevidſt⸗ 
hedens Gjerningsfager, ſtjelnede man og med Henfyn til 
det aandige Subjects Aabenbarelfer, tre Coner, efter des 
res oprindelige Gruwdfætninger og Lovmæsfighed, | fra hins 
anden forſtjellige: Foreſtillinggevnen,  Føvfelsevnen og 
Begjereevnen. Diſſe tre Evner ere ſdeordnede, men ei uns 
derordnede, fordi de hverken beſtage ved hverandre eller 
kunne udledes af hoerandre; men de ſtage i Verelvirtning 
til hverandre fordi Foreſtillinger kunne gaae over til Før 
lelſer, ligeſom Folelſer til Foreftilinger, og begge til es 
ftræbeifer, hvilke igjen kunne gaae over fil Foreſtillinger 
eg Foreiſer. Der findes endelig en harmoniſt Sammens 
hæns mellem diffe tre Evner, fordi ingen af dem hindrer 
den anden i fin lovlige Pitrina og de famtlig ere beftemte 
fil af realifere den aandelige Virkſomheds og Gædelighes 
dens Henſigter. Folelſen er og ligeſaa væfentlig forſtjellig 
fra Fornemmelſen ſom Føleevnen fra -Foreftilliungs eller 
Begjereevnen.- Efter fin Oprindelſe er Fornemmelſen ſand⸗ 
flig, Folelſen aandelig. Hiin fremfommer naar Gands 
ferne afficeres, benne ved vort aandige Princips Virken 
paa fæfelv, Fornemmelſen er forbunden medSagttagels 
ſen af Indtrykkets Nedvendighed, Folelſen er, et Veſens 
Ciendom, der beſidder Frihed. Fornemmelſe har den he⸗ 
Ye oraaniferede levende Verden, Følelfe er fun. fornuftige 
Veſeners Eiendom. Vi finde nemlig i vort aandige Be— 
fan, den umiddelbare Forkyndelſe af vor Tilvarelſe overs 
Hovedet og vor individuelle Tilſtand i Serdeleshed og vor 
Perſonlighed ſom Vælen, hvori et dobbelt Syftem af Kræfs 
fec'er forbundet til et harmoniſtHele og ſom efter denne For⸗ 
vbindelſeligeſgavel tilbørerNaturverdenen ſomFrihedens Mie 
ge Bi faldedenne umiddelbareForkyndelſeFolelſe og ſtjelne 
ſamme væfentligt fra vore Foreftillinger og vore Beftræbels 
Jer. Thifer Begrebet omTilværelfe fan danne fig hos os, ins 
Dea rer vorFslelſe os derfor, og førendnuBegreberne omIn—⸗ 
dividuglitet og Perfonlighed udvirke fig, føle vi os alerede 
ſom Individuer efter den inderligſte Forening af ſandſelige 
og aandelige Anlæg tihen Perſons Hele, For vi endnu t 
Begrebet kunne Fjelne imellem Frihed og Nødvendighed 
imellem Dyd oa Laft føle vi og fom frie Voſener, og Cam» 
vittighedens Stemme bømmer vore Handlingers Fortjenes 
ſte i Følelfen, Denne er altfaa hverken Foreftilling eller 
Beftræbelfe, men en ligefaa uafhængig Actus af det aandi— 
ge Subjeft i Bevidſtheden fom Foreſtillingen og ifølge fin 
Eenhed ei iftand til at oplsſes Folelſen for faavidt den 
udgaaer af def aanrige Subjects Selvvirkſomhed, er efter 

- in Forkyndelſe og Petning uudtømmelig øg ten vis Hen—⸗ 
ſeende umaatelig; aidrig tilfredsftilles den fin hele Om— 
fang, aldrig fan dens fidfte Punkt naaes,  Epreget er 
for fattigt til at udtrykke den ſubjektive Følelfeg Umaales 
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Lighed, omendſtjondt Fremſtillingen af Folelſen er det poe⸗ 
tiſte Sprogs Grundcharacteer og bliver ſammes Skjelne— 
mærte fra det proſaiſte Sprog. 2 

— Følelfesmenneffer taldes be, fom i deres 
Handlinger og Overbeviisninger mere lade fig beſtemme ved 
Folelſen end ved Grundfætninger, hvorimod de, hos hvilke 
det fidfte er Tilfeldet kaldes Forſtands- eller Fornuſtmen— 
neffer, fordi Grundfætningers Tenken er en Virſom⸗ 
hed i Forftanden og Fornuften, Denne Modfætning er 
imidlertid meget ubeftemt. Thi dlandt de Folelſer, ſom be— 
ſtemmeMenneſtet i fineOverbeviisninger ogHandlinger, ſtju⸗ 
le ofte Grundſetningerne fig, naar de ei tenkes med Beftemts 
hed og Tydelighed. Netop derfor er det fariigt af rette fig 
blot efter Følelfen, fordi da lettelig falſte Grundſetninger 
Tunne indfnige fig og antage Maſtken af ſtjonne eller ædle 
Følelfer, Men, da det er meget vanſteligt at tenke Grund— 
fætninger tydeligt og beſtemt, og endnu vanſkeligere at 
dømme og handle efter ſaaledes tenkte Srundfætninger , 
faa overlade be flefte Menneſker fig hellere til deres Folel— 
je og tabe fig i famme med ſpermende Indbildninass 
kraft. Saadanne Menneffer fee ofte med en vis Toragt 
ned paa dem, fom Fun hylde Følelfen, for ſaavidt ſamme las 
der fig retferdiggisre ogfaa for Fornuftens Domftol, 
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Florentiners Lai, 

459 
Florents, 452 
Floͤrian, 45! 
Fletida, 452 Ca, 
Florida Blan 

453 
Flot, 453 
Flue, 453 
Flydende, 454 
Flyvende, 454 
Flyvemaſtine, 455 

Flynz, 455 
Floite, 455 Å 
Fo, Fohe, Fohi, 

456 
Focus, 459 
Foederativſyſtem, 

459 
Foix, 464 
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Folard, 464 
Folie, 465 
Folie d' Espagne -, 

465 
Foli, 465 
Folkevandring, 465 
Fonds, 467 
Fontaine, 468 
Fontainebleau, 471 
Fontane, 471 
Fontanelle, 471 
Fontanes, 471 
Fontanges, 472 
Fontenai, 472 
Fontenelle, 473 
Fontenalier, 474 
Foote, 474 
Forbauns, 475 

Forioſo, 475 
Forkel, 475 
Form, 476 
Formale, 476 
Formey, 476 
Formula Concordiæ 

3 477 
Forſt, 477 
Sorftvæfen 477 
Forſter, 478, 488 
Fort, 432 
Korte, 483 
Fortepiano, 483 

Fortinguera, 484 
Fortuna, 484 
Forum; 485 
Foſſilier, 485 
Foetus, 4386 
Fouché, 486 
Fouqué, 487 
Fouquer, 4-9 
Fourcroy, 490 
Courier 492 

For, 497, 493 
Fracaſtoro, 498 
Fractur, 493 
Franc, 298 

Franciſcus, 4099 
Franke, 500 
Franker 504 

Frankfurt, 504 
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Frankfurt anMain, Fredsunderhand— 
505 ling, 607 

Frankfurt an der Fregat, 621 
Oder, 506 Freiberg, 621 

Franklin, 506 Freinsheim, 628 
Frankrig, 510 Frejus, 672 
Franſt Decimalſy⸗ Freret, 623 

ſtem, 533 Freron 624, 626 
Franſk Lovgivning, Fresco, 626 

534 Freva, 627 
FranſkMalerie, 534 Friaul, 628 
Franſk Muſik, 538 Friction, 6-8 
Franſt Poefie, 542 Fribytter, 628 
Franſk Sprog, 548 Friebreve, 628 
Franſt Theat er, 550 Friecorps, 629 
Frants iſte, 555, Friedland, 629 

559 Friedrich, 632 

Frants 2den, 558 Frigga, 633 
Frafcati, 561 Ørigivne, 633 
Fraueniob, 561 Frihavn, 634 
Frederik, i1fte, 562, Frihed, 634 636 

5 564 Frihedstræet, 639 
Frederik aben, 563, Friherre, 639 

565 Frimurere, 639 
Frederik 3die, 566 Frifer, 652 

582, 579 Friſere, 653 
Frederik 4de, 570 Frisler, 653 
Frederik, ste 572 Friſt, 654 
Frederik 6te, 554 Fritta, 654 
Frederik Wilhelm Frobiſher, 654 

den ſtore, 575 Frode, 655 
Frederik Wilhelm Fronde, 655 

Iite, 581, 603 Frondeurs, 655 
Frederik Wilhelm Frondsberg, 655 

2den, :89 Fronte, 656 
Frederik Wilhelm Frontefpice, 556 

3die, 392 Frentignan, 656 
Frederik mit der ges Frontinus, 656 
biſſenen Wange,597 Froſt, 656 
Frederik Carl Jo⸗ Frue, 637 

feph , 598 Frugt, 657 
Frederik Henrik Frugtbringende 

Ludvig, 599 Selffab, 657 
Friderike, 603 Frugtſtykke, 658 
Frederiksborg, 605 Frugt viin, 658 
Frederikshald, 606 Frygt, 659 
Fredsdommere, 606 Froken, 660 
Fredsflurning, Fuͤger, 650 3 

Fugger, 661 
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ulda, 66 Fuͤſelier, 667 Festen, 676 
—— — Fuͤßli, 667 ærøerne, 677 

666 Fuſtage, <é7 — 677 
Funderet Gjeld, Fpen, 6-8 ødfel, 678 

666 Fyrſte, 663 Fodſels hjelp, 68% 
Fungiter, 666 Fyrfteforbund, 672 Folelſe, 685 
Furca, 666 Fyrfteret, 674 Føletfegevne, 685 
Furier, 666 Fyrſte⸗- eller Lands⸗ Følelfes menneſter, 
Furioſo⸗ 666 ſtoler/ 674 : 687 
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Subſcriptionsplan. 

En Fleres Onſke udfommer paa mit Forlag en 

dan ,- og ſaavidt mueligt af en Handelskyndig 

localiſeret. Overſettelſe af: Kruſens allgemei— 

ner und beſonders Hamburger Contoriſt, welcher 

von den Waͤhrungen, Muͤnzen, Gewichten, Maaßen, 

Wechſelarten und Gebraͤuchen der vornehmſten ins 

und außer Europa gelegenen Stådte und Laͤnder, 

eine umftåndlidge Nachricht ertheflet und folde bea 

ſchriebene Muͤnz⸗Sorten, Gewichte und Maaßen, 

vorzuͤglich gegen die, welche zu Hamburg, dann 

aber auch, in angegebenen Tabellen, gegen die, 

melde an andern Orten gebraͤchlich ſind, genau 

vergleichet. Fuͤnfte verbeſſerte und anſehnlich ver— 

mehrte Ausgabe. — Dette hoiſtintereſſante Vark 

er uundværligt for Enhver, der beſtjeftiger fig med 

Handelen og indeholder hvad enhver Handelsconto—⸗ 

rift bør vide, naar fan vil foreſtaage en Handel og 

føre den ſaaledes, ſom den bør føres, uden. ſom 

Ukhndig af ſtaae tilbage for den Kyndige og ved 
ſin Ukyndighed at være udfat for Tab i fine Hans 

| : i A 
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delsforetagender. Den indeholder: om Myndt, 

> Maal og Vægt, Banker, Vexelmaader og Vexel⸗ 

2 ⸗ 

handel, Handelspladſe, Meſſer; Skibsfart, med 

den dermed forbandne Haverie, Aſſurance og Bod—⸗ 

merie; Handelslove, Handelsret og Handelsretter; 

Handelspolitie, Handelskamre, Handelspolitik, Han⸗ 
delstraetater, offentlige Handelscompanier. — Han: 

dels arter, ſom: Tuſk- eller Barottohandel, den 

udenlandſte Handel, Activ- og pasſiv Handel og 
Handelsbilanz, Product-⸗ eller Colonie - Handel, 

Manufactur⸗ og FabriÉ : Handel, Meltem s Handel, 

Handel en Gros, Varehandel, Propre⸗ og Egen⸗ 
handel, Commisſionshandel, Tranſithaudel, Spe— 

ditionshandel, Commandite, Compagniehandel, As⸗ 

ſurancehandel, Aventura Grossa, Leverancehans 

del, Premiehandel, Actiehandel, Handel med Staas⸗ 

papirer. Varket vil komme til at beſtaae af 4 

Bind i 4to, hvert paa omtrent 25 Ark, ”og overs 

lades Subſkribenterne, (den for de mange Tal og 

Beregninger dyre Trykkelsn uagtet) for den lave 

Priis 19 Rbß. Arket paa Trykpapir og 24 REB. 

paa Skrivpapir. Subſcription modtages hos Uns 

dertegnede. Subſkribentſamlere erholde paa 8 Expl. 
det 9 frits . . 

A . Soldin, Boghandler, 
i Fortunftræde No, 148. 

Fra Preſſen er udkommen, andet Hæfte af 
Magazin for de. nyefte og meeſt yndede Reiſebeſtri⸗ 
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velſer indeholdende Chateaubriands høg, interes⸗ 

ſante Reiſe fra Paris til Serufalem, og Tilbage⸗ 

reiſe igjennem JÆgypten, Nordafrica og Spanien. 
Med de varmeſte Farver fEildrer Forf,, hvis 

ſtjonne Skrivemaade er nokſom bekſendt, os fine 

Vandringer i Grokenland og Syrien. Snart leder 
han os hen til Grakenlands herlige Ruiner, hvor 

faa mange ſtjenne Minder fra Fortiden vakkes, 

ſnart til Jeruſalem og de ovrige i Skriften føres 
kommenden Stæder, Byer og Pladfer, hvor Frels 

ſeren og hans Apoſtle fodtes og virkede. Det 

Hele er befErevet med faa hoitidelige Folelſer, og 

med et faa fromt. Sind, af bet maa gjøre - Inde⸗ 

tryk paa enhver, der føler det Hoie, Store og 

Sjelsopføftende,- fom hvert. Minde om diffe clas' 

ſiſke og hellige Egne opvæffer, Hver anden eller 

tredie Maaned udkommer et Hefte paa 12 Ark, 

ſom koſter 2 Rboͤlr. paa Trykpapir og 3 Rbolr. 

pan Sfrivpapir: Subſkriptionen, ſom endnu ftaaer 

aaben, modtages hos Forlæggeren; A. Sotdin, ; 

Fortunſtrede N. 148. Subſkreibentſamlere erholde 
paa 8 Exemplarer det H9de frit. 

Fra Preſſen er udkommen; 3die Oplag af: 

Johan Herman Wesſels ſamtlige Skrifter, med 

en Fortale af Prof. Rahbek, I. 2Deel 28: Ark for 

med 24 Sider paa Arket, trykt med Petit og 

Forfatterens Podtret ſtukken af- Clemmens, Prof: 

5 Rbolr 3 Mi Materie og 7 Rodlr. indb. 
— 

y 
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Fra Preſſen ev udkommen Tredie Oplag af: 

Lærebog i Geografien for Begyndere, af 

H. A. Kofod, Overfærer ved Kjøbenhavns Kathe 

dralſkele. Landene findes her efter de nyeſte Inde 
delinger og Overeenskomſter. De vigtigfte Ting 

paa ethvert Sted findes altid hosføiet for at bidrage 

til desbedre af beholde det i Hukommelſen. 16 

Mk. indb. 20 Mk. 

J Thonboes Leſebog og Exempelſam— 
(ing til Brug i Almmueſkoler agtede Fors 

fatteren at tilffie et fort Udtog af Fædrelandets 

Hiſtorie, men da Bogen vilde blever for vidtloftigt, 

faa opgav han dette Forſet. Da det ev vigtig for 

Ungdommen af Landalmuen at fjende noget til 

deres Fædrenelands Hiftorie, faa har Ar. A. Kofod, 

Overlærer ved Kjøbenhavns Kathedralſtole, > udavs 

beidet et Udtog af Fædrenelandets Hiftorie,- "for 

Landsbyſkoler, fom vil funne- bruges ſom et Ans 

hang til Thonboes Læfebog og Exempelſamling. 

Den koſter 4 Mk. indbunden 5 Mk. 8 5. 

Tredie Ovlag af Broders mindre latin— 

ffeGramatiÉ for Begyndere: overfat af Prof. 

Sverdrup; pag ny udgivet med nogle Tillæg, 
Forandringer og Forbedringer, 10 Mk. indbunden 
13 Mk. KER 

Andet Oplag af Franſk —— inde⸗ 

holdende: le nouveau Robinson, par I, H, 

Campe, revue et corrigé par Labbé Grand- 

mottet, med en forflarende danſt Overfættelfe af 
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de i Bogen forekommende vanſkelige Ord og Taler 

maader, 3 Nbdlr,, indbunden 4 Mk. mere, 

Andet Oplag af DanfÉ Handels Breve. 

” bog eller Anviisning til at fErive gode danffe Hans 

delsbreve tilligemed be før den -fom agter at blive 

Kjøbmænd nødvendige Handelskundſtaber: fom at 

føre en god Handelskorreſpondence, de fornemfte 

Handelskunſtord og Handelstermini, Handelsindret⸗ 

ninger og Handelstilfelde, Handelslove og Hans 
delsvedtegter, Handelsformularer med hosfoiede For— 

holdsregler efter de danſte Loves om Verler og hvad 
detved er at iagttage, 3 Rbolr. indbuaden 4Mk. 

mere. F 

Geographie for Begyndere efter de ſidſte 

Forandringer i Aarene 1814 og 1815 af H. A. Ko: 

fod, Overlærer ved Kjøbenhavns Cathedralſtktole. Man 

finder heri Tydſkland, Frankerig og Italien, Schweitz, 

Holland og øvrige Riger efter den allernyeſte $nds 

deling og faaledes ſom er befluttet ved Wienerkon⸗ 

greffen og ſenere Overeenskomſter. Ved de fleſte 

Stæder findes anført det der gjør Stadet intereffang 

Øg vigtigt; 5. Mk. i Materie og 6 ME. 8g 8. indb. 

Andet forbedrede Oplag af Paſtor Strøms 

Forftandsøvelferril Brug i Almueſkoler— 
Dette nye Oplag er forøget paa flere Stader og 

tillige, anbragt en. Roekke af nye Pvelſer til Tøns 

kekraftens Anvendelſe. Forfatteren hav derved 

tillige faaet Leilighed til, foruden Anviisningen til 

Opmaerkſomhedsovelſernes Forbindelfe med» Natur 

hiftorien, og til Syrogøvelfernes Anvendelje i 

| 
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Stedet for Grammatik ogſaa at anbringe en fott 
Fremſtiling af Sjelefæren, ſaaledes, ſom den 

paa en populær Maade fan. udføres med Børn. 
Priſen er 10 Mk. 8 6., indbunden 12 Mk. 

Paftor Strøms Bibelſke Fortællinger 

af det gamle og nye Teframente tillige 
med udvalgte Stykker af Bibelen. Forfat⸗ 

teren har holdt fig nærmere til Bibelens Ord end 

ſedvanlig feer og; faa nær fom muligt til vor al- 

mindelige Bibeloverſettelſe. Han bar føgt af unde 

gaae ſaadanne Udtryk og Vendinger, ſom ved et 

nyere Auſtrog kunde blive afſtikkende imod Bibelens 
gamle ærværdige Stiil. Han har fremſtillet Jeſu 

Levnetshiſtorie i ſtorre Udføriighed og i Sammen⸗ 

bæng efter. Tidsordenen, ifølge alle Evangeliſternes 

Beretninger, ſaaledes, at Intet af Vigtighed er 

udeladt enten af Jeſu Taler eller Handlinger= 

Han har tillige fremſtillet i et kjernefuldt Uddrag de 

fEjønnefte, lererigſte og opbyggeligſte Tanker og 

Satninger. Herved bliver Bogen ikke blot Exem— 

pelbog, men tilligemed en Andagtsbog og Skolebi⸗ 
bel eg Vil tjene til Exempel og Lerdom for Ung⸗ 

dommen. ” Der er og tilfotet em bibelſt Geographie, 

Religionishiftorie og Tidsregning. 10 Mk. 8 f. 

indbunden 12 Mk. 

Samme Forfatteres mindre Bibelſke Hiſtorie, 
fortalt med Bibelens egne Ord ME 

Andet Oplag af Materialier til Undere 
Yiisning i Hovedregning, aff. €. Niel: - 

ſen, Skolelæerer i Kierteminde, D. M. Forſte 
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Hefte indeholder: de forſte Elementer til at vinde 
mekaniſtk Ferdighed i Hoved-Regning afmaalt til 

Fjerdedeels ⸗Timers Ovelſer med, Born af - 1fte 

Klaſſe i Almue-Skoler. 2det Hæfte: afmaalt til 

Halve Timers Hvelſer med Børn af 2den Klaſſe 

i. Almueffoler. 3die Hefte; lette Regler anvendes 

lige ved forefommende Regning. i det daglige Liv, 

afmaalt til Timers Øvelfer med Gørn af 2den 

Klaſſe i Almue-Skoler. — J Følge det Konges 
lige Danſke Cancelliets Skrivelſe af 15 Mai 1813, 

ſkal den. ſgavidt muligt anſkaffes for Skoleklaſſens 
Regning ved enhver Almue⸗-Skole paa Landet. 7 

Mk. 8 5. i Mat. og 9 Mk. indbunden. 

Sekbölelxrer og Dannebrogsmand Nielſens 
Regnebog eller Materialier til Tavleregning for 

Ungdommen tilligemed over 2400 Opgaver og Reg⸗ 

ningsſtykker i alle daglig. forekommende Regnings— 

tilfælde, og hvorved Læreren i Overflodighed forſy— 

nes med Opgaver for Bornene. De ere beregnede 

i den nu brugelige Pengeſort nemlig Rigsbankspenge 

Navne Vardie, Sølv Vardie, rede Sølv og uden⸗ 

landſke Pengeſorter efter deres nuværende Forhold. 

Der findes og Tidens⸗Regning, Kiederegning, 
Rummetsregning, med Figurer, udførlig Vexel⸗og 

Handelsregning, Rentesregning, "Hvori er. taget 

Henſyn til Forord: om  Pengevæfenet. Varepriſer 

og Betalinger ere faaledes ſom de ere for Nutiden .· 
Reglerne ere forte men tydelige og adſkillige fore- 

kommende ikke almindelige bekſendte Bengonelſer 
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ere i Indledninger forklarede. Det er nødvendig 

at Stykkerne ere i Rigsbankpenge, iſter der hvor 

udenlandſte Pengeſorter og tede Sølv. foreksmmer 

og det til; de Priſer de nu gielde. Ved at uds 

regne dem til Priſerne før Krigen og Forordnin⸗ 

gen om Pengevæfenet, i Danſkt Cour., vil Lerlin⸗ 

gen efter vel at have udregnet Styffet i” Danſk 

Courant, nodes til after sat udregne Differencen 

imellem Wriferne dengang i Danſtk "Cour. og Pris 

ferne nu; altſaa dobbelt. Den ev 19 Ark for 
med Tabeller og fofter 13 Mk. 8 5. 

Tydfi Læfebog, indeholdende: Die Entdes 

"ung von Amerika, ein Unterhaltungsbuch får Kin⸗ 
Der und junge Leute, von J. H. Campe, 1.2. 

zter Theil, forfynet med danſt Overſattelſe af de 

i Bogen forefommende vanffelige Ord og Talemaa⸗ 

der. 4 Rbdlr. indbunden 23 Mk. 

, Funkes Abc og Sfavebog.s 

5 Saar Ungdowmen fEal læfe tydeligen og for⸗ 

ſtaaeligen, faa er det nødvendigt, at den lærer 

grundigt at ſtave førend den begynder at fæle. Vi 

have forſkyellige Abeter, men i de fleſte findes intet 

tilſtrekkeliot Forraad af Stavesvelſer, og Ungdoms 

men begynder at leſe førend den endnu fuldkommen 
fan fave. Flere Lexere have anmodet mig at lade. 

Abeten og Staavesvelſerne af Funkes Abe⸗ og 

Leſebog ſoerſtkilt aftrykke. Den indeholder et 

temmeligt Forraad af Staveovelſer, begynder med 
- 

* 
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lette Eenſtavelſer, gaaer over. til to og tre Sta⸗ 

velfer, ſammenflydende, forlængede og dobbelte Vos 

taler og ſammenflhdende Conſonauter. Stavelſerne 

udgjøre for det meſte, et Ord, eller Gjenſtand, der 

ev mere fattelig for Børn, end to ſammenſatte 

Bogſtaver. Naar Barnet fuldkommen fan læfe 

Stavelſerne, faa kommer der Stykker til Øvelfe i 

Læsning, nemlig Gjenftande af Natur⸗ og Kunſtri⸗ 

get, ved hvis Læsning Læreren vil have Leilighed 

til at forklare og udvikle, diffe Ting; derefter' Lærer 

ſetninger og Sentenfer, ſigtende til tidlig at bis 

bringe Ungdommen vigtige Begreber om hvad de 
bør: gjøre og lade; Sporgswmaale til Gefvarelfe og 

Ting til Adſtillelſe, hvorved Læreren ſattes iſtand 

fil at prøve og tillige fEjærpe deres Forſtand. Den 
fojter 2 Mk. indbunden- 

Primons tydſke Grammatik, tilligemed 

Stiilsvelſer, tydffe Breve, Danismer, rigtige og 

urigtige Udtryfk og Skrivemaader, tydſte Synony⸗ 

mer eller Ord ſom fynes at have eens Betydning, 

men dog ere af forÆjellig Betydning tilligemed Fors 

klaring hvor de rigtig bør bruges, — Den fofter 21 

Mk., indbunden 4 Rbdolr. I ME ; 
Arndet Oplag af: Funkes Abc Staves og 

Læfebog. Den indeholder foruden Abcten og Star 

vepveljerne, ſom ere trykte med. fore Bogſtaver, 

Laſesvelſer, ſom: om Dyr, Værter, Mineralier; 

Menneſkets Fornodenheder, ſom Fodemidler, Klo⸗ 

Der, Vaaning, Legemidler; Sporgsmaale ſom Bor⸗ 
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gene ſkulle befvare, for herved at opyrekke og ſtjæerpe 

deres Opmerkſomhed; £Læreføtninger og Sentenfer, 
Ting til Sammenligning” og Adſtillelſe;z Fortælline + 

ger faavel "til Modſkab, ſom til Overtroens og 

Frygtens Udryddelſe hos Børn; mærkværdige Anek⸗ 

doter om Dyr; Ovelſer for Forſtanden, Skarp⸗ 
ſindigheden og Eftertanken; Charader, Gaader og 

Ordſprog; Tabel med ſtore og ſmaae Bogſtaver, 

Tal og Diftinctionstegn;. 5 ME. i Materie og 6 

Mk. indbunden. 

Kort Udſigt over de merkeligſte SS es 

givenheder i Verden, til Brug for Begyndere 

i Borgerſkoler af AA. A. Kofod, Overlærer ved 

Kiøbenhavns. Kathedralſtole. Man finder her de 
vigtigfte Begivenheder i Hiſtorien fremſtillede i et 

ſimpelt og fatteligt Sprog og tillige i chronologiſt 
Orden. Priſen er 4 Mk. 8 £. og indbunden 6 

Mk. 

Salzmans tydfte ABE. og Leſebog, 

eller Anviisning til paa den naturfigfte 

Maade at lære Børn at laſe tydſt. — 

Forfatteren, der har faa mange Mars Padagog⸗ 

Erfaring for fig,  figer i Fortalen: 4, Den førfte 
Læfe : Underviisning var fifferligen hidtil en meget 

ubehagelig Forretniug, der ſaare ſnart argrede 

baade Læreren og Børnene. Jeg Havde ſelv, i 
hvor gjerne jeg end fyffelfafte mig med de mindſte 

Børn, endnu aldrig Taalmodighed nok til at kunde 
befatte mig dermed. Efter nu i 17 Aar aldeles 
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at have helliget mig til at undervife og opdrage 
Børn og over begge Dele ſkrevet korſtjelligt, har 

| jeg ved Cfrertanfe og gjorte $Forføg fundet Midlet 

til ar lette Leſe-Underviisningen og omſtabe ſam— 

me til en Behagelig Syffel Saade for Børn og 

deres Lærere.” — 5 ME i Materie og 6 "ROME, 
indbunden · 

Almindelig Contorift eller den —— 

og for nærværende Tid brugelige Myne, 

; Maal: og BægtsForfafning i alle - Lande 

og Handelsftæder, indeholdende Cfterretning 

om Myndt⸗, Maals og Vagtforfatningen, Vexel⸗ 

maaderne, Ufo, Refpectdage, de offentlige Bane 

quer, Mefferne og andre Handelen vedkommende 
Anſtalter i Landene og Handelsftæderne i og uden⸗ 

for Europa, tilligemed Tabeller over Regnings⸗ 

"mønterne, virkelige Mynter, Vexelpladſenes Pari 
i Guld og Sølv, Længdemaalene, Miles eller Vei⸗ 

maalene, Land: og Markmaalene, Qvadrat og Cur 
bikmaalene, Sammenligning af Vagterne. Den 

ev 133 Ark ftor + 4to og faaes for 17 Rbodlr. 

indbunden 3 Rodlr. mere. 

Forføg til en Islandſk Naturhiſtorie med ad⸗ 

”frillige veconomiffe famt andre Anmarkninger, ved 

N. Mohr, med 7 ſtore Kob., 4 Rbolr. 

Den unge Sømand Haandbog, af P. W. 

Schultz, Prem. Lieutenant i Søe - Ctaten, med 

9 Kobbere, den indeholder det Videvardigſte — en 

enhver ung — 3 Rboͤlr. 
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Efterretning om Sandverterne og deres An⸗ 
vendelſe til at dæmpe Sandflugten paa Vefters 

Fanten af Iylland efter fongelig Befaling til 

Brug for Klitbeboerne, ved Erich Wiborg, 

uden Kobber, -6 Mk. 

Nyeſte Samling af det. Kongelige. Norſke 

Videnſkabers -Selffabers Skrivter, Iſte Bind, ing 

deholdende Afhandlinger af Morville' Storm, 

Nyerup, Tychſen, Hagerup, Fester, Hel⸗ 

gen, Schønheider, Rathke, m. Kob. 4 Rolr. 

Commentære eller Forklaring over danſke og 

norſke Lov, ved P. K. Troiel, 4 Rbolr. 

Mitza og Fatme, en indianſt Fortælling, 8 ME. 

Wielands Sympathier til Hjertets" Dans * 

nelfe, 5 ME ; 

Becker om Landmandens Oplysning + Udtog 

Overfat ved Prof. Nyerup, 3 ME. 
Six Sonates a Flute Traversiere et Basse 

par H, H. "Zielche,, Musicien de. la "Cour 

du Roi, 15 MÉ. : » 
Madame de Genlis franſt Taleøvelfesbog, ins 

beholdende de i det - daglige Liv forekommende ægt 

fvanffe Talemaader og Udtryk, (en unyttig Haand: 

"Bog for dem, ſom alerede forſtaae noget Franſk, 
og ville forſtaffe fig tilbørlig Ferdighed i at tale 

det vigtigen og uden Feil) 12 MÉ., indb. 15 Mk. 

Afbildning, og Beſkrivelſe over Normands⸗ 

Dalen i Fredensborg Have, med 33 Afbildninger 
Fol., 5 Rboͤlr. 
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Alexis eller Faderens Vildfarelſe, Syngeſtykke, 

5 Mk. 

Xgteſkabsforſſaget eller de fo Officerer, Com., 

3 Mk. [ 

Ambroſio eller Munken, 3 Dele, en Roman, 

3 Rbdlr. 
Andre, C. C., og J. M. Bechſteins almeen⸗ 

nyttige Underholdninger i Naturhiſtorie, Phyſik 
Technologie og Landveſenet, 1253 Del, 6 Rbdolr. 

Anecdoter markvardige, om Catharina "den 

Anden, Paul den Forſte, og Keiſer Alerander 
10 Mk. i 

Arnecdoter og vigtige Indfald, + ME. 

Ankers, Peter Kofod, ſamlede juridiſke Skrif— 

ter, udgivne af Profeſſorerne J. S. V. Schlegel 

og R. Nyerup, Iſte, 2den og 3die Deel, 16 

Rboͤlr. 

Anviisning til hvorledes ſpekkede Menneſker 

funne igjen erholde des Sundhed og forlænge deres 

Liv, 9 Mk. 

Batſch, Prof., Botanik for Fruentimmer og 

Planteyndere, med illuminerede Kobb., 2 Rbolr. 

3Mk. 
Beckmanns Anviisning til Technologie eller til 

Kundſkab om Haandvarker, Fabrikker og Manufac⸗ 

turer, fornemmelig "dem, der ſtage i narmeſte Fovs 

bindelſe med Landhuusholdningen, Politie og Cas 

meral⸗Videnſtaben, 3 Rbdle 2 ME. 

Beccaria, om Forbrydelfer og Straffe, 27 ME 
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Begtrup, Gr., Profeſſor i Landoeconomien, 

Beſkrivelſe over Agerdyrkningens Tilſtand i Sjæl 
land og Moen, Fyen, Lolland, Langeland, Falſter, 

røre og Iylland,7 RD med: Kort og Kobbere, 

30 Rbolr. i 

Behrmann, H., Esben i den tyde pros 

ſaiſke Litteratur, indeholdende Prøver af Tydſk⸗ 

lands clasſiſte Proſaiker tilligemed biografiſte og 

litteraire Efterretninger, 3 Rbollr. 3 ME. 

Benjowſkys, Grev, mærkværdige Reiſer og 

Hendelſer i Siberien og — 2 Rboͤlr. 

3 Mk. 

Beſkrivelſer over ale afiatiffe, afrikanſte og 

amerikanſte Nationers Sæder, Skikke, Religion, 

Bi Faudsdyrkelfe og Krige, 1803, 153 Deel, 10 

Rbolr. | 

Biebog eller Anviisning til Biers Behandling 

i Danmark af D. Didrichſen, m. K. 5 Mk. 
Birkner, SÉrivter, 553 D. 27 Mk. 

Bondephiloſophie, indeholdende en Samling 

af virkelige Tildragelſer, ſom formedelſt Landals 
muens Uvidenhed have havt fEadelige Følger. 

Skreven til at” befordre Overtroens og ſtadelige 

Fordommes Udryddelſe hos Landalmuen, overſat 

sf Werfel, 9 Mk. 

Boye, J., Statens Ven, 112 2 179397, 

4 Rboͤlr. : r 

i 
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Srevbog, nyeſte originale danſte eller Anviis— 

ning til af lære fig ſelv at ſtrive gode og ziirlige 

Breve, af C. P. Hanfen, andet Oplag, 3 Rbolr. 
Bråder, C. G. Lectiones latinae delec- 

tandis, in usum Scholarum excudi — 

G. Svexdrup,9 Mk. 

— — — latinſte Leetioner indeholdende Na— 

turhiſtorie, Samtaler, Fortællinger og Fabler, inds 

"rettede for Begyndere. — Udgiver af Prof. Sver⸗ 
drup, andet Oplag, -8 ME. 

— — — ftore latinſte —— andet 

Oplag, paa ny igiennemſeet og forbedret af Prof. 

Sverdrup, 3 Rbolr. 3 BE, 

Bruuns, Malte Conrad, poetiſee Forſsg, 2- 

Rbolr. 
Bruun, Th. Prof., poetiſt Læfebog eller Sams 

Ting af fortrinlige engelſte Digte, 2 Rbolr. 

Buonapartes Levnet og Bedrifter, 5 MÉ. 

Campe, J. H., Robinſon der jångre, en ny” 
tydſt Leſebog, giennemſeet af Sprogmeſter C. G. 

Reisſer, og forſynet med danſk Overſéette ſe af de 

vanſkeligſte Ord og Talemaader ved J. ——— 

Rbodlr. 3 ME. 
— —— Reiſe igtennem England og. Frank⸗ 

rige i Breve til en ung "Mand i Tydſtland 1806, 

21 Mk. : 

Chriſtiani, engel Handelsbrevbog, inde hol⸗ 

dende en Samling. af engelſte Breve til Brug for 

- unge Menneſker ſom beftemme- fig til Handelen, 
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tilligemed et Anhang ſom indeholder engelſke Fore 

mularer til de almindeligſte Handelsdocumenter, 
10 Mk. 

Confectyr⸗ og Conditorbog eller grundia Anviis⸗ 

ning til.felv at. ferferdige alle Slags Conditorſager, 

5. ME. | 
Converſationsbog eller Anviisning til fiin Le» 

vemaade og en velanftændig Omgang "med Mens i 

”neffer af alle Stender, 10 IE, 

Emilie, den fEiønne, af Guſtav Schilling, 12 Mk. 

Erfaringsſtole for alle dem, der elſter Livet, 

Helbreden og deres Tilfredshed, en Samling af vir⸗ 

kelige Tildragelſer for der meſte i de ſidſte ti Aar, 

til daglig forekommende Ulykkers Forebyggelſe, 4 

Rbolr. 
Farvebog, nye, DD Fruentimmer,… hvorefter 

man fan farve faavel ale Slags Garn, fom alt 

Linned, Uldent⸗, Silke- og Bomuldstoi de ſtion⸗ 

neſte Couleurer, af J. Werfel, 9 ME. 

Florians Gonſalvo af Cordova, overſat af Hoſt, 

15% 

Fiſcher, C. A., Reife til Genua, 12 ME. 

Fiſkerbog eller Anviisning til at fiſte, af J. 

Werfel, 5 Mk. 

* (den danſke) eller naturlige 
af danſke Planter, indeholdende en Samling af de 

almindeligſte Markblomſter, ſom vore vilde i Egnen 

omkring Kjøbenhavn, 4to, 1-4 Hefte, med illum. 
Kobb. 10 Rbolr. * 

— — e—— 
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